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ெப�யா� ெப�� ஆ�ைமக�� ஒ�வராக உய��� ��பவ�. த�ைத ெப�யா�
என த�ழக��� ெப�� ம�யாைத�ட� ந��பாரா�� அைழ�க�ப�பவ�.
கட�� ம���- மத எ����- �ராமண எ����- ஜா� ஒ��� ஆ�யவ���
அவர� கலக��ர� உர�க�ேக�ட�. �ைள�க��� அ�சாம� ஒ��
மைற��� ’அ���ராய�கைள’ ெவ��ப���யவ�. இடம���
எ�பெத�லா� இ�லாம� எ�லா இட�க��� எ�லா ேநர�க���
ச�ெயன தன���ப�� க����கைள ெவ���டவ� ெப�யா� எ��
ேப�� ம�த�.

ெபா��ைடைம- ெபா���ைம �வாத�ைத ��ைமயாக நட��யவ�
ெப�யா�. க�����க�ட� ேதாழைமயாக இ��� �வாத�ைத
ேம�ெகா�டவ� - ேவ�ப��� ��றவ�. க�� �ம�சன�கைள��
ெச�தவ� - தா��யவ�. ��காரேவல�, �வா ேபா�றவ�க� ெப�யா�ட�
உட� ���� - ேவ�ப��� �வாத� நட��யவ�க�.

ச�ப ஆ��க�� ெப�யா�� ெபா��ைடைம பா�ைவ ���த
�வாத� ெபா�ெவ�க�� பரவலாக நைடெபற��ைல. த�ழக���
இ�� இ����வா எ���� க���ய� ேபாரா�ட� ��ர�ப�� ����
�ைல�� இ��வாத� எ�� ச��க��� உத�வதாக அைம���ட��டா�
எ��ற ெபா���ண���, எ�ண�பா��� மா���ய�க���
ச�����தலாகேவ இ��ப�� இத�� காரணமாக இ��கலா�.

இ�த 2020 ஆ� ஆ�� ஜனவ� ��தக கா���� �ரா�ட� கழக அர��
ெப�யா�� ெபா��ைடைம க����கைள �ர�� ��� வா���களாக
ெவ�����ள�. ��காரேவல� ��தைனயாளராக அ�ய�ப�ட ேதாழ� பா
�ரம� ெதா����ளா�. ஆ��ய� �ரம� அவ�க� ���ைர
வழ����ளா�. ெதா��� எ�பதா� ெப�யா� ேப�யைவ எ��யைவ
அ�ப�ேய ��ைவ�க�ப���ளன. எனேவ ெபா�ெவ��� ����
இ��வாத� எ�வத�கான ���ேகாலாக இ�ெதா���க� அைம��றன.
�க��� �ல� எ�த� �வ����டன�. ���பாக ேதாழ� அ.க.ஈ�வர�
ெதாட��� �க��� எ��வ�தா�.

ெப�யா� சமத�ம�, ஆக�� 15 ேபா�ற ெதா���கைள ேதாழ� எ� �
ராஜ�ைர 2000�� ��ன� ெகாண��தா�. ��காரேவல� ெதா���க�, �வா
ெதா���க�� வ���ளன. ேதாழ� ஆைன��� அவ�க� ெகாண��த
ெப�யா� ��தைனக� ெதா���� 1974ேலேய வ�த�. இைவக�����
இள� தைல�ைற�ன� ெப�யா�� ெபா��ைடைம பா�ைவ ����



அவர� ��த� – அத� �தான �ம�சன�க� ���� �ள���ெகா�ள
இய��.

வடவ� ஆ��க������ ��ப�ட �த��ர த��நா���தா� ம�த
சம��வ ெகா�ைககைள த� இ�ட� ேபா� அ�லா�க���� எ�பைத
��தைல�� ��ன�� ��ன�� ெப�யா� ெதாட��� வ����� வ�தா�.
ேம���ய ெதா���க����� ��ைமயாக இ�றள�� ேதைவ�ப��
���� �ல அ�ச�கைள ெதா����ெகா���, அவ���� சமகால����
��ன�� எ��த �ல மா���ய�க�� �ம�சன�கைள�� தர
�ய�����ேள�.

க�����க� ெபா�வாக ெப�யா�� ெபா��ைடைம சா��த
க����கைள ெகா�ைச ெபா���த�வாத� ( Vulgar Materialism) எ�ேற
வைக�ப���ன�. இ�ப�� ெசா�வ� தவறான� என ேப�ேவா�� உள�.
இ�வா�� ெவ�வ���ள ெப�யா�� ��� வா���க����� �ல
���ய க��தா�க��, ேவ ஆைன��� அவ�க�� வா���க������
�ல அ�ச�க�� இ�� ெதா���� ெகா�ள�ப���ள�.

��காரேவல�, �வா�� ெதா����க��� �ரா�ட� இய�க��ட�
ேம�ெகா�ட �ம�சன உைரயாட�க� இ����றன. அவ������ �ல
����க� இ�� இட� ெப���ள �ம�சன ����க� எ�� இர�டா�
ப���� எ��தாள�ப���ளன. ேதாழ� எ� � ராஜ�ைர ெதா���க�
க�����க� �தான �ம�சன�கைள�� ெப�யா� �க� ச�யானவ� என
உய���� ����� ெதா���களாக இ����றன. ேதாழ� � ராம������
��தகமான ��தைல� ேபா�� �ரா�ட இய�க�� ���ள �ரா�ட
இய�க� ப��ய ஆ�� �லா��. அ����� ெபா��த� என �ைன�த
ப��க� எ��தாள�ப���ள�. இ����� ஆ��ய� �ரம� ப�� ��
எ����ளா�.

�ற���ைக ெப�யா� ெதா���� இட� ெப�ற �ல க����க� இ��
எ��தாள�ப���ளன. அேத ேபா� ேதாழ� ேகாைவ ஞா��� �ல
க����க�� இட� ெப���ளன. ��தைனயாள� ராம���ண ரா�
�ரா�ட� இய�க��� �� க���ச��� ெச�வா�� எ��ற �� க��ைர
ஒ������ �ல ஆ��ல வாசக�க� அ�ப�ேய எ��தாள�ப���ள�.
�� ச�டநாத� அவ�க�� உைர������, ந�� ஆ�ரா� ��தக
அ��யாய� ஒ������� க����க� ெகா��க�ப���ளன.

இ���� பரவலாக �வா��க�ப�� வ�வான க��தா�க�க��
�ர�ப��ைப - த��நா��� வள����� பலைன கட�த 60 ஆ��க��
எ�ச��க� ெப�� ஈவாக அைட���ளன எ�ற ம������தா�
ெபற�ய��. அத�� ெவ��ெத��� அர�ய� ெசா�லாட�கைள� தா��
ெபா�ளாதார ேம�பா�� அ�ச�கைள ���� பா��கேவ��ய
ேதைவ����ற�. பல�க� பரவலாக ெவ�ம�கைள ெச�றைட���ளதா-



இ�ைல �ல�ட� ெச�வ� ���ைப உ�வா����ளதா எ�ப��
பா��க�படேவ��ய ஒ�றாகேவ இ���ற�.

ெப�� ப�க�கைள ெகா�ட ேம� ெசா�ல�ப�ட ெதா����கைள-
உ�ளா��� ���ெதா��ைப�� ப��கேவ��� எ�ற ஆ�வ�ைத
�ல�டமாவ� ���வத�� �ைணயாக இ��� �� இ���� என
�ைன��ேற�.

ஆ�. ப�டா�ராம�

17-9-2020
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ெப�யா�ய�வா�க� அ��தமாக ���ப� ���ப கா��� அவர�
ேம�ேகா� ’ெபா��ைடைம எ�ப� சமப��- ெபா���ைம எ�ப� சம
அ�பவ�’ எ�பதா��. த� உ�ைமைய �த�� ஒ�����டா�, த�
உைடைமைய மா�ற அ�க�பா� ேதைவ�படா�. �த�� த� உ�ைம
ஒ��� ேவைல���ட�, அ� ெபா��ைடைம�� இல�வாக
வ�வ��ப�ட� அைத �ைல�� ��க ெச�ய�� உத�� எ�ப� ெப�யா�
அவ�க�� ��ெமா��.

இ�� ஜா�க� இ��பதா� ெபா��ைடைம�� அைத ஒ��ப� எ�ப�
�ப�தைனயாக இ��கேவ��� என அவ� அ��தமாக ெசா�� வ�தா�.
பா��பன�க�� ேம�ஜா�க�� ஒ��க�ப�வேத ’அைர�பாக’
ெபா��ைடைம என அவ� வ�����னா�. இ�த ஒ���
ெபா��ைடைம�� ��ன� ேதைவ�ப�வதாக க��ய
ேவைல���ட�ைதேய அவ� ைவ�தா�.

ெபா���ைம இ�லாத நா��� ஏ�ப�� ெபா��ைடைம ����
அவ��� ச�ேதக� இ��த�. அைத அவ� ஏ�க�� ம��தா�.
ெபா���ைம��லா ெபா��ைடைம அ�க உ�ைம இ���றவ�டேம
ம�ப��� அ�கார�ைத�� ேபா� ேச���� என அவ� உ��பட ெத����
வ�தா�. ஆ��ய� �ரம� அவ�க�� இைதேய த� ���ைர��
’சமத�ம��� �ைள�ச�, �லத�ம��� அ��� �ேத ஏ�ப��’ என
ெத�������றா�.

பா��பன� பண�காரராக இ���றா� எ�பைத தைலயாய �ர�ைனயாக
ெப�யா� பா��க��ைல. பா��பன� அ�லாத பண�கார�க� ேபா�தா�
அவ�க�� என அைத அவ� சம�ப���னா�. பண�கார�த�ைம
ேகடானத�ல, ெதா�ைலயான�- சா��ய�ற� எ�� பா��தா�. ஆனா�
’பா��பன�’ ஆக உய� ேம�ஜா� உ�ைம�ெகா�டா�வைத அ�ப��பைத
அவ� தைலயாக எ���பாக ��ைவ�தா�. ’ஒ� பா��பா� �ட
ேம�ஜா�யாக இ��க��டாெத�பேத �யம�யாைத’ என அவ� ��யர��
(9-11-1946) எ��னா�.



கா�� மா���� க����� அ��ைகைய த�ழா�க� ெச�� 1931
அ�ேடாப� �வ�� ��யர� இத�க�� ெவ���ட� ெப�யா����ய �க
���ய �ற��. ��காரேவல�, �வா ேபா�றவ�க� க��ைரக� எ�த
இடம��க�� ெச�தா� ெப�யா�. ��யா ����� எ��னா�. �ரா���,
ச�ல�வாலா க����க�� இட� ெப�றன க����� அ��ைகைய
ெவ���ட�ட� அத�� ���ைர ஒ�ைற�� அவ� ��யர��
எ��னா�. இ� ெஜ�மா�ய�க� எ�� ெவ���ட� என மா���
எ�ெக�ைச அ��க� ெச��றா�. ��யா��� ��ன� இ��யா��தா�
�ர�� வ����கேவ���. இ���ள பா��பன ஆ��க�, மத ஆ��க�
அத�� தைடயாக இ�����ட� எ��� ெப�யா� க����
ெகா����தா�.

�ற��ேலேய உய��தவ� எ�� ெசா���ெகா���
பா��ப�ய�ைத�� அத� ஆ��க�ைத�� அ��கேவ��ய� எ�வள�
���யேமா, அ� ேபாலேவ பண�ைடயவ� உய��தவ� எ��ற
த��வ�ைத�� பண�கார� ஆ��க�தைத�� அ��கேவ��ய� எ�ப��
���யமானேத என அவ� ெச�ட�ப� 4, 1927 ��யர�� எ����
இ���றா�.

��யா ��தைல அைட�த �த� எ�ற க��ைரைய அவ� 1-6-1930
��யர�� எ�����தா�. ��ய�க� அ�பவ�ைத �வ������ நம��
ேதைவ எ�ன எ�பைத அ�� �ள�����தா�. இ��யா�� இர���த
ஆ��க�கைள மத ஆ��க�- அ��ய ஆ��க� ஒ��ப� அவ�ய�. இைவ
இர��� ஒேர அ��வார��� �� க�ட�ப������ �ஷய� எ�பைத
கவனமாக பா��தா� �ல�ப�� எ�� ெத������தா�.
அவைர�ெபா��தவைர மத ஆ��கேம அ��ய ஆ��க���� இட�
ெகா����ெகா�����ற �ஷய�. எனேவ �த�� மத ஆ��க ஒ���
அவ�ய� என ��ைவ�தா�. அ�ப� மத ஆ��க�ைத ஒ�����டா� �ற�
அ��ய ஆ��க� வ� �ைற�� தானாகேவ ஒ�ய ஆர������� எ��ற
����� அவ� வ����தா�.

மத�- அரசா�க�-�ர���வ� எ��ற ��ைற�� அவ���
ேச�மான�ைத�� ெப��பா�ைம ஏைழகைள வ���வன எ�� அவ�
ப��ய��டா�. இத�� உத�� ஆ�த�கைள க�ட��� அவ�ைற
���கேவ��� எ�றா�. கட�� தா� அ�த ஆ�த� என தா� உண��தைத
ம�றவ���� ��யைவ�தா�. எனேவ ��தைல ெபறேவ��மானா�
கட�ைள ஒ��கேவ��� என ��ெமா��தா�.

��யர� (7-9-1930) ெப�யா�� ’சமத�ம�� நா��க��’ எ��ற
ெசா�ெபா�ைவ ெவ������த�. ’ெவ�ைள�காரைன ைவதா� �ர�சைன
�����டா�. அவ� ெகா�ைள��� கட��தாேன �ைணேபா�றா�. த�ம�
எ�ப� கால�ேபா��� மா��. இ�� ேகா�� க��வ� த�ம� எ��
��கால��� ேகா��கைள இ��� ���ரக�கைள உைட�� ப����ட�,



ெதா��சாைல ஏ�ப���வ� த�ம� ஆ��. கட�ைள ம��க�
���தவனா�தா� த�ம��� ெபயரா� இ�� நட��� ெகா�ைமகைள
ஒ��க ����’ எ�ப� அவ� உைர�� சாரமாக இ��த�.

நாக�ேகா��� சமத�ம� ���� அவ� ெசா�ெபா�வா��னா�
(��யர� 21-9 -1930). அ���ட��� �யரா�ய� என ேப�வ�பவ�கைள
�����கார�க� என ெப�யா� �ம���தா�. ேம�ஜா��கார�, பண�கார�,
�தலா�, அ�கார�கார�, ���கார� ஆ�ேயா� அ�ப�ேய இ��பத�கான
���� எ�றா�. �யரா�ய� வ�தா�, ச�டசைப ��மான� ேபா�டா�
��டாைம ேபா���� என ந�����களா என ��ட�தா�ட� �ன�னா�.
ச�டசைப�� ப�லா�ர� ெசல� ெச�தா�தா� ேபாக���� - எ�
ேபா�றவ�க� ேபாக���மா எ��ற எதா��த� உண���னா�.

எ�லாவ�ைற�� ஒ�றா� ேபா�� ப�����ெகா�ள�த�கதாகேவா
அ�ல� எ�த �ைலைய�� யா�� அைடய�த�கதாகேவா உ�ள
�����த�� �யரா�ய�� �த��ர��தா� நம�� ேவ��� என
அ���ட��� ெப�யா� ெத��ப���னா�. அேதேபா� இைவ
����வைர ��றாவதாக ஒ�வ� இவ�கைள �ர�ட இ��ப�� ஒ���
�� ����ேபா��டா�. ����ஷா�ட� உ�ள அ�கார�ைத உய��த
ஜா�யா�, ஜ��தா�, �ரா�தா�, வ���, வ�� �யாபா�, ச��யா�க�ட�
வா���ெகா��க��யா� எ�� க���பாக ம�க� ெசா�லேவ��� என
அவ� வாதா�னா�.

இ�ெசா�ெபா�ைவ கவனமாக பா��தா� அ�காரமா�ற� என வ�தா�
அ� ெபா� உ�ைம���ய �யரா�யமாகேவா இ��கேவ��� எ�பைத
ெப�யா� �ைழ�தா� எ�ப� �ல�ப��. ����ஷா�ட���� ேம��
அவ�கைள�ட� ெகா�ைம���யவ�ட��� அ�காரமா�ற� �டா� என
அவ� �ைன�தா�.

�ைமகைள அ��கேவ��மானா� அவ��� கா��கைள��
காவ�கைள�� �த�� �����யா�க ேவ���. அரச�, மத�, கட��
இைவெய�லா� �ைம�� காவலாக இ��பதா�தா� அ��க
�����ேறா�- ேவ� காரணம�ல என ��யர�� (5-2-1933 ) ெப�யா�
ெத��ப������தா�.

ெபா�நல� எ�றா� எ�ன என�ேக�� எ���ய ெப�யா� அ�
ெகா�ைம�ப�����ற ��ட����� ந�ைம எ�பதாக இ��க� �டா�-
அதனா� �ரேயாஜன��ைல எ�றா�. ேசா�ேப�க� பலைன
அைடய��டாெத�ப�தா� ேநா�கேம த�ர எவ�ட�� �ேராதேமா,
ெவ��ேபா , �ேவஷேமா இ�ைல எ�பைத�� ெவ��பைடயாக
ெத���தா�.



ஜா� மத கட��, ேதச�, அர� ஆ�ய அ�மான�களா� யாெதா�
பய�� இ�ைல. அைவ ேபா��� ������ �ைற�த ஏமா��க� எ�ேற
ெப�யா� க����வ�தா�.

எ�ப��ப�ட மத�ைத �����தா�� அத�� ஒ� உபேதச க��தாைவ
�����தாக ேவ���. அ�க��தா��� ெத��க�த�ைம ஏ�ப����தா�
ஆகேவ���. அவ� �லமாக ஒ� ேவத�ைத ஒ���ெகா��தா�
ஆகேவ���. அ�ேவத� கட�ளா� அவ��� அ�ள�ப�ட� எ�பைத
ஒ���ெகா��தா� ஆகேவ���. அைத மா��வத�� யா����
அ�கார��ைல எ�� ெசா���தானாக ேவ���. �ற� அ�த�ப�
நட�காதவைனேயா அ�ல� அ�த க��தாைவ ஒ���ெகா�ளாதவைனேயா
’ைவயேவா’ ’ெகாைல ெச�யேவா’ �ய���தாக ேவ���. இ�வள�
மா��ர� அ�லாம� அ�த ேவத���� �யநல�கார�க� ேசா�ேப�க�
ஆ�யவ�க� த�க� நல���� ஏ�ற மா��யாக ெச��ெகா��� க��ைத
எவனாவ� மா��� ெசா�னா� அ� எ�வள� உ�ைமயாக இ��தா��,
அவ� �� பா��� தா� ஆகேவ���. இ�த�ப� தா� இ�வைர நட��
வ�����ற� “. (��வா��� ெசா�ெபா��� ��யர� 26-2-1933)

��ய �ர�� �����, அ�நா��� �ர����� ��ன� ஏ�ப�ட பல
��ேன�ற�கைள�� பாரா��, ப���ைர�� த�ழக ம�க�
மன�ெகா�ள�த�கைவேய என ெப�யா� ேப��� எ���� இ���றா�.
அேத ேநர��� நம� நா���, ச�க��� ெச�யேவ��ய ேவைலக� என
பா����ேபா� அ�� ஏ�� தா� க���ெகா�ள��ைல எ��ற
அ���ராய�ைத�� அவ� ெவ��ப�����ளா�.

“என� அ�ேரா��ய யா��ைர�ேலா, ���பாக ர�ய
யா��ைர�ேலேயா நா� க���ெகா�� வர�த�க �ஷயெமா��� அ��
என��� காண�பட��ைல. ஆனா� நம� �யம�யாைத� ெகா�ைகக�
�க�� ச�யானைவ எ��� அ�ெகா�ைககளா�தா� உலகேம ��தைல��
சா���� சமாதான�� அைடய���� எ��� ெத��ேத�. இ�தா�
அ�ேரா�பா���� ெச�� வ�தவ� எ���ற �ைற�� ெசா���
ேச�யா��” (���நக� உைர �.அ 12-3-1933)

இதைன ெப�யா�� அ�தமான claim ஆகேவ பா��க ���ற�.
க����� அ��ைக�� அ�ேரா�பாைவ க���ச� எ�� ெப�� �த�
ஆ���பைட��ற� எ�� இள� மா��� எ��யேத �ம�சன�க���
உ�ளா���த�. எதா��த�ைத ��ய உ�ைமேகாரலாக அ�வ�க�
பா��க�ப�டன.

வட ஆ�கா� ��லா �யம�யைத மாநா��� ச�க ��ேன�ற�
எ�றா� எ�ன என�ேக�� எ����ெகா�� அைத �ள�� �வ��தா�
ெப�யா�. ���ப�, மத�������ெகா�வதா ��ேன�ற� - �ராண�
ப��ப�- ேகா���� ேபாவதா? இைவதா� காலகாலமாக நட��றேத?



பா�ப�பவ� ெப�� ���கேளா� ப�����ட�ப�� ேசா�ேப�
ெசா�சாக வா�வைத�� ஒ��ப�தா� ச�க ��ேன�ற� .

”பைறய� எ�றா� எ�ன- சதா க�டமான ேவைலைய
ெச�யேவ��யவ�. பா��பா� எ�றா� ச�ர�தா� ேவைலேய
ெச�ய��டா�. இத�காக�தா� ஜா� ���க�ப�����ற�. ச�க�
��ேனற ெபா�ளாதார�� அர�ய�� அவ�யம�லவா?.. ேவ��ைகயாக
�ராண ��ட�தன�ைத��, பா��பன ����ைய�� ேப��கால�
க��பேத �க� - அ�ேவ இய�க ேவைலயானா� �ய ம�யாைத இய�க�
அ���ேபாவேத ேமலான கா�ய� எ�� ெசா��ேவ�. அர�யைல��
ெபா�ளாதார� ெகா�ைமைய�� ேப�வேத ��றமான கா�ய� என �ல
ேதாழ�க� �ைன�தா� அ� �� பய�கா��தனேமயா��. .. அ�ப�
ேப��ேபா� பய�கா�க���� �யநல�கார�க���� ர�யா ஞாபக�
வ�� ���ற� , இ� ைப��ய�கார�தனமா�� ” ( � அ 14-5-1933)

ஜ��தா� அ�லாேதா� மாநா� ஒ��� அவ� ஆ��ய ெசா�ெபா�ைவ
��யர� 27-8-1933� ெவ������த�.

ம�த� ச�க���� உ�ள த���ர����� காரண�
ெச�வவா�கேளயா��. ெச�வவா�க� இ�லா��டா� த���ரவா�க�
இ��க மா�டா�க�. ேம�வ��பா� இ�லா��டா� ��வ��பா�
இ��கமா�டா�க�. ஆகேவ இ�மா�� அ�லாதவ� மாநா� ��டேவ���.
ஜ��தா� பத��ன� ����ஷா��� ச�க�ய� ெச�� எ����கைள அட�க
கா���ெகா��� வ�தவ�க�. ம�றப� எ�ன ேயா��யைத? ேதச����
ம�த ச�க���� அதனா� எ�ன பல�?

ச��கா� ைலெச�� ெப�ற ெகா�ைள���ட�தா� இவ�க� என
ெப�யா� க�ைமயாக சா����தா�. இேலவாேத� எ�ப� ச�ட�ப�
ெகா�ைம�ப��� ெகா�ைளய��பேத. ஜ�� த�ைம �டா�. ஜ��தா�
த�ைம �ஷ ஜ���� ஒ�பா��. ஆ�மா என�ேப�� ��ட�, ஜ��தா�க�,
இலாவாேத��கார�க� என ���� இ��தா� அ�� எ�ப� ஜனநாயக�
வ�� என ெப�யா� �ன�னா�.

��யர� 10-9-1933 � ெபா��ைடைம கண��� �ர�சைன என �ள�க�
ஒ�ைற� ெகா�����தா� ெப�யா�. ெபா��ைடைம க���� இல��ய�
உலக� �ரா�� ஒ� ���ப�- உலகம�க� சேகாதர�க� எ�பதா��. எனேவ
உலக� ���ப ெசா�� - அைனவ���� ச�பாக� என ெப�யா� �ள�க�
ெச�ற�.

ெபா��ைடைம எ�தமத� ெகா�ைக��� �ேராதமானத�ல.
ஆ��க����� �ேராதமானத�ல. மகா�மா�க� இ�ெகா�ைகைய
ெவ��க ��யா�. ஆனா� அரச�, பா��, ��மா�, �தலா�, ஜ��, �ரா�,
ேம� சா��கார� பா��பா� அ�யவ�க��� ேவ��மானா� ஆ�ேசபைன



இ��கலா�. இவ�க�ைடய ஆ�ேசபைனகைள நா� இல��ய�
ெச�யேவ�டா� எனெப�யா� அ��������தா�.

ெப�யா� ேதவேகா�ைட�� சமத�ம� ப�� ெச�ட�ப� 9 1935�
ெசா�ெபா�ைவ ந�����தா�. அ�� சமத�ம�- ேசாச�ச�-
ெபா��ைடைம எ��ற பத�க� ெவ�ேவ� நா�க�� ெவ�ேவ� �தமாக
����ெகா�வைத �ள���றா�. நம� நா��� ேதைவ�ேக�ப தா� ����
ெகா�டைத எ��� ைவ��றா�. ச�க��ைற��, ெபா�ளாதார��ைற��
ம�க� உய�� தா���� வா�த� எ��ற ��த�� சமத�ம� ப���
ேப�வதாக ெசா��றா�.

இ�� �ற� ேவ�பா�க�- அத�கான மத இைண�� அர�ய�
பா�கா�� இ��பைத உணரேவ���. �ற� காரணமா� உய�� தா��
உ�ள மத��� ச�ப�த�ப��, அ�மத� பாமர ம�க� இர�த��� ஊ�
இ���றப�யா��, அ�ேவ அர�ய��� ஆதாரமா� இ��பதா�� அைத
மா�றாம� அைத மா��வத�� த��த �ய�� எ��காம�, ேம�நா��
சமத�ம� ேப�வ� பாைலவன��� இ��� ச�த�ேபா�வ�
ேபாலேவயா�� எ��ற பா�ைவைய� த�தா�.

ேதாழ� ��காரேவல����, ெபா�ன�பல����� சமாதான�
எ�பைத ��யர� 22-10-1933 தைலய�கமாக ெப�யா� எ�����தா�.
இய�க� ெகா�ைககைள ஒ���ெகா�ளாதவ�கைள ேச��தா� �ழ�ப��,
�ேராத��, மா�ச�ய�� ேந���றன எ�� ��காரேவல�
ெசா�����பைத ���� ஒ���ெகா�ள ��யாெத�றா� ெப�யா�.
அரசா�க ச�ட�ைத ம���, அத���ப�� �ள��� ெச�� கா�ய�ைத
சா��க� க������� நா�, ெகா�ைக�� - ��ட���� பாதக��லாம�
ச�ம��� வ�பவ�கைள ஏ���ெகா�வதா� கா�ய�
ெக���ேபா�ெம�� பய�படேவ��மா எ��ற ேக��ைய ெப�யா�
��ைவ�தா�.

அேதேபா� ெபா�ன�பல��ட�� ம�ெறா� ேக��ைய அவ�
��ைவ�தா�. பா��பாைன ஒ���, பண�கார� ைக�� ஆ��க�ைத
வா���ெகா���, �யம�யாைத இய�க� இ����ற� எ��
ெசா��வதாேலேய, க�ட�ப�� ம�க��� இ��ய�க�தா� எ��த�
பல�� ஏ�படா� எ��ற அ���ராய�ைத த� ப�லாக ெப�யா�
ெவ��ப���னா�.

ஜவஹ�லா�� ெபா��ைடைம எ��ற �ம�சன தைலய�க�ைத
ெப�யா� ��யர� 21-6-1936� ெவ������தா�. ேந� ேப�வ��
அேபதவாத� ���த �ர�பா�கைள��, கா��ர�� வல�
தைலவ�க�ட� அவ� ஒ���ேபாவைத�� ெப�யா� ��������தா�.
�ரண �ேய�ைச- ��ன� அேபதவாத� என ேப�வ�� ேந� தன�
க������ ��கா�வா��ேப�கைள அேபதவத எ��களாகேவ பா���



�ய����ெகா�����றா�. பேட�, �ரசா�, மாள�யா,
�ஜயராகவா�சா�யா�, ராஜா�, ச��ய���� எ�� ெபய�கைள ெப�யா�
ப��ய���றா�.

”இ��யா��� �த��ர��லாம� எ�ப�� ெபா��ைடைம வராேதா,
அ�ேபாலேவ இ��யா�� பா��பா��, பைறய��, ேம�ஜா���,
��ஜா��� ஒ�யாம�, அ�யாம� �த��ர� வர���ேமா எ��
ேக���ேறா�” என த� �னாைவ� ெதா��தா�. அேபதவாத� ேப����
��கார�தா�. ஆனா� ஜவஹ�லாேல எ�ப� வ��, அத�� எ�ன ெச�வ�
எ�� ெத�ய��ைல எ��றாேர என ெப�யா�� �ம�சன� ெச��ற�.

சமத�ம�� �த�யா�� எ��ற தைலய�க� ��யர� 22-11-1936�
ெவ��ட�ப����த�. நவச�� நவ�ப� 13� �� � க எ��யத�� ப�ைல
ெப�யா� த����தா�. ராமசா� சமத�ம�, கா�� சமத�ம�, ேந� சமத�ம�,
ெஜ�ம� சமத�ம� என பல சமத�ம�க� வா��ைத- ��ட� - ெச��ைற
ேவ�பா�க�ட� ேபா��� வ���றன. எ�த சமத�ம� ஆனா�� இட�,
ெபா��, ஏவ� ெபா����தாேன த�ர எ�லா�ட��� எ�ேநர�� ஒேர
மா�� ைகயா�வத�ல என ெப�யா� ப�� உைர����தா�.

ராமசா� சமத�ம�காரா�தா�. அவர� சமத�ம� கா�� மா���-
எ�ெக�ைச� பா��ேதா, ெல�ைன� பா��ேதா ஏ�ப�டத�ல.
அவ�க�ட���� க���ெகா�ட�ம�ல. ராமாசா��� சமத�ம�
வ���� �ைழ���ேகா, ேமைட�ர�சார���ேகா, தைலைம பத��ேகா,
ஊ� ெம��த��ேகா ஏ�ப�டத�ல எ��ற �ள�க�ைத அவ� த�தா�.

ராமசா� சமத�ம� யாைர எ��பா���� இ��கா�. அவ� உ�ளவைர
மைறயா�. சமத�ம� ெத��த ராமசா��� எ�ேபா� எ�ப� �ர�சார�
ெச�வ� என�ெத��� எ��ற க�ைமயான ப�� அவ�ட� ெவ��ப�ட�.

��யர� 29-11-1936� உ�ைமயான நாணயமான சமத�ம�கார�க�
பண�கார�ட� ேபாரா��ெகா����பைத ������ ஜா�ைய ஒ����
�ய����, பா��பாைன, பா��ப�ய�ைத ஒ���� கா�ய���
ஈ�படேவ��� எ�றா� ெப�யா�. இ�� இ��ய �ைலைம�ேக�ப
நட�கேவ��ேம த�ர, ேம�நா�ைட� ப������ ��தக ���யா�
இ��ப� �� �ரயாைசயா��. பைறய�, ச���, �ராமண�, ���ர�
உ�ள ஊ�� ெபா�ளாதர சமத�ம�, மா���ச�-ெல��ச� ேப�வ�
ெவ�� ேவஷ��, ேநர�ேக�ேமயா��.

��யர� 25-3-1944� ெபா��ைடைமயா ெபா���ைமயா எ� �த��
எ�ற �வாத�ைத ெப�யா� எ���னா�.. ெபா��ைடைம சமப�� எ�றா�
ெபா� உ�ைம சம அ�பவ� என �ள��னா�. இ�� ஜா� இ��பதா�
ெபா� உைடைம�� �த�� ஜா�� ச�ைட �வ�கேவ��யதா��.



��யர� 27-7-1946� அவர� ெசா�ெபா�� இட� ெப����த�. ம�த
ச�தய�ைத ஒ��ப��த, சமத�ம� தைழ�க மத�க�
ஒ��க�படேவ���. மத�க� ம�கைள ஒ��ப��த ச�ம�யா எ��ற
தா� உண��த உ�ைமைய அவர� உைர ெவ��ப���ய�.

நம� இய�க�� க���ச�� எ��ற உைர 4-10-1951 ��தைல��
ெவ��ட�ப����த�. அ�� நம� இய�க� எ�த வைக���
க�����க��� எ���பான இய�கம�ல- க�����க��
�ல�ெகா�ைக�� �ேராதமான இய�க�� அ�ல எ�றா�. ெபா�ளாதார
சம��வ� என ம��� ேப� கட��, மத �ட ந���ைகக� ப��� ேபசாம�
அவ�க� இ��� வ��றா�க�. அ� ஒேர மத� ����வ மத� எ��ற
ேம�நா���� ெபா��தமாக இ��கலா�. இ�� �ற��ேலேய ேபத�
க���க�ப�� ம�க� பல சா�களாக� ���� உய� சா� அ�ப��க, தா��த
சா� உைழ�க என ைவ�க�ப���ளன�.

எ�ப� ���நா�� உைட உ�ண நா���� பய�படாேதா அேத ேபா�
ேமைலநா���� ெபா��தமான ெபா�ளாதார சம��வ�ெகா�ைக
இ�நா���� இ�ைறய �ைல�� பய�படா�. நா�� ேமைல நா�� ம�க�
ேபா� ப��த���ள ம�களாக ஆ���ேவாமானா� அ��ற� க���ச�
����� பய�ப��. இைத உண��� க�����க� ம�க��� �த��
அ�� ெப�க� ெச�யேவ��� என அவ� அ��ைர ெச�ற�.

க�����க�� �ள��� நட�தா�� நைடெபறா��டா�� இ�த
நா���� க���ச� வர�தா� ெச��� அ� ஒ��தா� உலக அைம���
ேம�பா���� உ�ற சாதனமா��.. பண�கார�த�ைம�� எ��� எ�����
�ைட���; பா��ப�ய���� எ����� �ைடயா�. இ�த நா��� இ� ஒ�
ெப�ய க�ட�. ஆதலா� �லபமானைத �த�� ெச��ெகா�� �ற�
க�டமானைத ெச�� ெகா�ளலா� எ�� க���றா�க�. க���ச�ைத நா�
ஏ�ப�� தவ��ைல. இ�தா� ம�க�� ந�வா���� வ�. எ�ைற�காவ�
உலக� அ�� ெச��தா� ����, அ��� ���ர� ெச�� ���� என
���த ந���ைகைவ�த உைர ஒ�ைற ெப�யா� த�தைத நா� பா��க
����.

II

ெதா�லா� ���� அவ� அ�வ�ேபா� எ�� வ�தா�. அவ�க��
��ட�க�� உைரயா�ற�� ெச�தா�. ெதா�லா� யா� எ��ற
வைரயைறைய��ட அவ� 90 ஆ��க��� ��ன� த���ளா�. அ�த
வைரயைற��� வராத அைனவைர�� அவ� ���கார� எ�ேற
வைரய��தா�.

“ ெதா�லா� எ�பவ� நா��� ந�ைம�காக ஒ� ெதா�ைல� க��
அ�த ெதா�ைல� தானாகேவ �ேய�ைச�ட� ெச��, அத� பல�



��வைத�� தா��, த� நா�� ம�க�� அைட��ப�யான �ைற��
ெதா�� ெச�பவ�தா� ெதா�லா�”

ேம���ய �ள�க�ைத அவ� 1925 �த� ெசா��வ�தா�. ��யர� 30-5-
1926� இ��ள�க� ெவ��ட�ப���ள�. �தலா� ெசா�ப� ேவைல
ெச�பவைன ெதா�லா� எ�ேறா அவ�க� அைம��கைள ெதா�லாள�
அைம�� எ�ேறா ஏ�க ��யா� எ��ற ’அ���ராய�’ அவ�ட� இ��த�.
அைத த� க��தாக ெசா���� எ���� வ�தா�. அதைன ���கார
இய�க� என ெபய��� அைழ�கேவ��� எ�றா�.

�ய�ெதா�� �ல� க�ற ெதா�ைல நா��� ந�ைம��� த�க�
ந�ைம��� பய�ப����ேபாேத ெதா�லாளரா� ����� வர����
என அவ� �ைன�தா�.

ேபாரா�வதா� ��ைய ெகா�ச� �ட�ெகா������ த�
ெபா��� �ைலைய ஏ�� இலாப�ைத பா����ெகா�வா� �தலா�.
எனேவ இ� ஒ�வைக�ப�ட ����ெகா�ைள எ��ற ’அ���ராய�ைத’
அவ� ெவ��பைடயாக ெத���தா�. ெதா�லாள� இய�க� என
ேப��ேபா� அவ� பல எ�ச��ைககைள ெச�தா�. ெவ�யா� தைலைம
எ�பைத அவ� சா�னா�. �தலா�கேளா, எஜமான�கேளா தைலைம��
வராம� பா�கா���ெகா�ளேவ��� எ�றா�. அேதேபா�
அர�ய�வா�க�, ேதச�தைலவ�க� என ெசா�� வ�ேவா� ����� அவ�
எ�ச��தா�.

ெதா�லாள� த�க����ளாக ஒ� தைலவைர எ����ெகா�ள
ேயா��யைத�� ஆசா��� இ�ைலயானா� ெதா��ச�க� ேவ�டா�
எ����பேத நலமான� எ�பேத அவர� அ���ராயமாக இ��த�.
ெதா��ச�க��� �ைழ�� அர�ய� தைலவ�கைள கசா�� கைட�கார�க�
என ெப�யா� ��யர�� (ஏ�ர� 18, 1926) �ம������தா�. ெதா�லாள�
ச�டம�ற�க�� த�க� �ர���கைள அ���� அள�
���பைடயேவ��� என அ�வா��க�� அவ� வ�����னா�.

ெதா�லாள� ச�க��� தன�� ெப�ய ���ப���ப��ைல
எ�பைத�� அவ� ெவ��பைடயாகேவ எ��னா�. ��ைட�����
ெதா�லா� த� �தலா��ட� த�யாக ேபா� �� ச�� �ட�ெகா� என�
ேக��றா�. த�யாக ெக��வத�� ப�லாக 4 ேப� ேச��� ெக��வைத
ெதா��ச�க� எ��றா�க� எ�� க�ைமயாகேவ த� பா�ைவைய
��ைவ�தா� ெப�யா�. ��யர� ேம 30 1926� ேம���ய அவர�
க����க� இட�ெப���ளன.

ெதா�லாள� அர�ய� க���� ேசர��டா� எ�ப� அவர�
அ���ராயமாக இ��த�. அர�ய�� உைழ���றவ�கைள ெதா�லாள�
த�க�� தைலவரா���ெகா�ள��டா� என அவ� அ�����னா�.



அ�ேபா� தைலவ�களாக இ��த �ல�� ெபய�கைள ெசா��
இவ�க���� ெதா�லாள�க���� எ�ன ச�ப�த� என அவ� �ன�னா�.
இ�க����க� ெச�ட�ப� 4, 1927 ��யர�� இட� ெப�றன. அ�ேபா�
உய��த தைலவ�களாக இ��த அ�� ெபச��, ��வாச அ�ய�கா�,
ச��ய����ைய�� �ட இ�ேக���� அவ� உ�ப���னா�.

�யரா�ய� யா��� எ�� ேக��ைய அவ� ெத����ய இர�ேவ
க�ெப� ெதா�லாள� ேவைல���த��� ேபா� எ���னா�. அ�க�ெப�
14000 ஊ�ய�கைள ேவைல����� ெவ�ேய��யைத அவ� க�டன�
ெச�தா�. ஏற�தாழ 50000 ம�க� பா��� அைட���ளைத ��யர�� (8-7-
1928) ����கா��னா�. நாேட இத�� எ�ன ெச�ய�ேபா�றா� என ேக��
எ���னா�. ேபா��தைலவ�கேள கவைல��ளதா உ�க���
என�ேக�டா�.

அேத ேநர��� ெதா�லாள� த�க��� ேந�� ெந��க�ைய
ெபா�ைம, அ��ைச �ைறைய ைகயா�� ���சா��தன��ட� ���க
�ய���க ேவ��� எ��ற அ��ைரைய�� ெப�யா� ந�����தா�.
�ைறத�ள�ப�டதா� அ�சா��க� எைட �� வ���க� என அவ�க���
ந���ைக வா��ைதகைள த�தா�.

ேபா�சா�ட� ேமாத�� ெதா�லாள� ஈ�பட ேவ�டா�. ேபா�சா�
த�க� உய� அ�கா�க� ெசா�ேக�� நட�கேவ��யவ�க�,
இ�ைலெய�� அவ�க� ேவைலேபா���� எ�பைத
����ெகா���க� எ�றா�. அவ� ெச�ற ஊ�க�� எ�லா� இர��ேவ
ெதா�லாள� ேவைல ��க�- ேபாரா�ட� ����� அத�� ம�க� ஆதரைவ
ேகா��� ேப�வ�தா�. கா�� ���� ேவைல�� ����வ�களா� எ���
�ரா�. �யம�யாைத�ட� ��� ேபாரா�பவ�களாேலேய ெவ��ைய
உ�வா�க ���� என ெதா�லாள�கைள உ��யாக ேபாராட உரேம��னா�.
ேவைல���த� ெதாட�பாக ��ேபான �லைர உ� உள��கார�க� என
அவ� தா�க�� ெச�தா�.

ெப�� ச�பள�கார�கைள எ�ேபா�� தா��ேய ேப��� எ����
வ�தா� ெப�யா�. ��வாக ெசல�� ��க� ����� , நாணய� தவ�ேவா�,
ல�ச� ����� க�ைமயான தா��தைல த�தா�. ப���த�� ேந�ைம��
உ��ேயாக�க�� வ�வத�� ச�பள�ைறைய மா�றேவ��ய� அவ�ய�
எ�றா�.

1930� கண��� �ைற�த� � 20-25 எ�ப� வ�வாயாக இ��தா� அ�க
வ�வா� �1000-1250�� ேம� ேபாக��டாெத�றா�. உ��ேயாகத�த�க��
எ���ைகைய இ��ப�� பா�யா����வேத ச�யான�. ம�க�ட�
நாணய�� ஒ��க�� ஏ�பட த� ஒ�ற� � அ� � இலாகா
ஏ�ப��த�படேவ���. அ�ப� ஒ�ைற ஏ�ப��� �ைறயாக கவ��க
ஆர���தா� 10 ஆ��க�� ம�க� �ரைட�� உ��ேயாக�த�க��



��ேக�� நாணய�தவ�த�� ல�ச�� ஒ����ட���� எ��ற
ந���ைகைய அவ� ெவ��ப������தா�.

ச�பள�ெகா�ைள ���� அவ� �ைறயேவ ேப���ளா�. உல��
ேவ� எ��� இ�லாத ச�பள�ெகா�ைள இ��யா�� எ��ற
அ���ராய� அவ�ட��� இ��த�. ைவ�ரா��� மாத� � 20ஆ�ர�,
கவ�ன�க��� 10000, மாகாண ம���க� 6500, 5500 என வா��வைத அவ�
பக� ெகா�ைள எ�றா�.

அ����த �ைல�� ப�டண� ப� அ��ைய கண���� 5 ேப�
���ப���� � 6 தா� ேதைவ எ�றா�. வா�வத�� சராச� � 20 ேபாதாதா
என�ேக�டா�. ��, இ���, அ���, ஆ�ர� ச�பளெம�ல� எத��.
�வன�கார�க�� 80 சத� 10-16 ம� உைழ�� � 30���தா� வா��றா�க�
எ�ற ஒ���ைட�� ெப�யா� த�தா�. ேதச�� ம�க� வ��� இ�ப�
ெபா���வாக��� பா��பன�கேள இ��� வ�வதா� ச�பளெகா�ைள��
நட��ற� எ��ற ����� அவ� வ��றா�.

ெப�யா� ஆக�� 25, 1935� ச�பள�ெகா�ைள எ��ற தைலய�க���
ேவைல��லா ��டா�ட�ைத �ைற�க ேவ��ெம�� அரசா�க�தா�
அரசா�க ச�பள�கைள� �ைற�தா� அ�லா� சா��ய��ைல என
எ��னா�. அேதேபா� ��வாக உ��ேயாக�கைள�� �ைற�க
வ�����னா�. இ�� �தமாவைத�ெகா�� ெதா��சாைலகைள ஏ�ப���
அேநக��� ேவைல தரலா� எ��ற ஆேலாசைனைய�� அவ�
��ைவ�தா�. இ�ப� ெசா�வதா� �ம�சன� வரலா� எ�பைத��
அ�����த ெப�யா� அத��� த� ப�ைல�த��றா�.

“ இ�ப� ெசா�வதா� அ�க� ச�பள� வா��� �ைழ��� நப�க���
நா� �ேரா�யாக� காண�படலா�. ஆனா� பாமர ஜன�க��� �ேரா�யாக
ஆ�, இ���ட�தா�க�� �கம��� ஆளா�, ேதச ப�தராவைத�ட
ஈனமான கா�ய� ேவ� இ�ைல எ�� க��வதா� நா� நம�� ச� எ��
ப�டைத�� இ�� ���யமா� ெச�ய�படேவ��ய கா�ய� இ�ன�
எ�� உண�வைத�� ெவ��ப��� வ��ேறா�”

இ�� �ல�� �ழ�� ப�ேவ� ��ைவ சா��தவ�க���� அரசா�க
ேவைலவா��� ேம�ப�ட �ைல�� ெப�யா�� இ�பா�ைவைய எ�ப�
�ள���ெகா�வ� எ��ற ேக�� எழாம� இ�ைல. அவ��
ச�பள�ெகா�ைள எ��ற ���சலான ேப�ைச இ�� அவைர�ேபா�
உர�க யாரா�� ேபச���மா எ�ப�� உணர�படேவ���.

ப����ட உபா��யாய�க� அ�ப���� �� நா�க� �����
அவ�ட� �ம�சன� இ��த�. அவ�க�� ச�பள�ெகா�ைள எ�பைத��
அவ� ����கா���றா�. அேதேபா� வ��� எ���ற ஒ� ��ட�
அ���� ெகா�ைள���, அவ�களா� ஏ�ப�� அேயா��ய�தன�����



ஏதாவ� ஒ� எ�ைல கா�ட யாராலாவ� ���மா எ��ற கா�டமான
�ம�சன�ைத அவ� ��யர�� (9-4-1933) ��ைவ�தா�.

ெகா��, ��வா���, ��ெந�ேவ� ெதா�லாள� ��ட�க��
அ��த��� ெப�யா� உைரயா��யைத ��யர� 1-10-1933 ெதா���
ெவ������த�. ெதா�லாள� எ�றாேல ச�ர��னா� பா�ப�� ேவைல
ெச�� �வன� ெச��� ம�களாவ� எ��ற எ�ய �ள�க�ைத ெப�யா�
அ���ட�க�� த�தா�. கால� காலமாக ெசா�ல�ப�� த�மரா�ய�,
ராமரா�ய�, ச��ய���� ரா�ய� ஆ�ய கால�க��� அத�ம�, த���ர�
க�ட� இ����ளன. மா��வத�காக ேதா��ய ெப�யவ�க� எ�லா�
ேதா�� அைட���ளன�. க�ட��� காரண� எ�ன எ�பைத� காணாம�,
அ��வார ேகாளா�கைள ச� ெச�யாம� ேம�� ேம�� க��யதா�
அைவ இ��� ����றன. ெப�யா� ப�ட��� அவ� பா��� எ�ய
வ��� வரலா�� ெபா���த�வாத ��தைனகைள இ�வா�
��ைவ��றா�.

ெதா�லாள�க�� ��ப�, அ�ைம�தன� கவைல �ைற
��கேவ��மானா� �தலா��த�ைம இ�லாம� ேபாேய ஆகேவ���.
ேவ� எ�ப��ப�ட கா�ய� ெச�தா�� த���ர�, இ�� ஒ�யா� எ��ற
�ள�க�ைத ெப�யா� உைர�� காண���ற�.

எ�த காரண�ைத ������, பா�ப�� ம�க� �ைல
தா�����க��, பா�படாத ம�க� �ைல உய�����க��, ஆ��க�
ெச��த�� �டா� எ�ப�தா� ெதா�லாள� �ள����� ���ய�
த��வமா� இ��கேவ���. �� உய��த�ப�வத�காக�
ேபாரா�வெத�ப� பயன�றேதயா��. �தலா� ’�ைலைய’
அ�கமா����� உய��த�ப�ட ��ைய ���� ��வா� எ�பைதேய
இ���ட�க�� ெப�யா� வ�����னா�.

�ர���� தைலய�க��� (25-3-1934) ெதா�லா�வ��க ��தைல��
�தலா� வ���� ஆ��க� ஒ�யேவ��� என ெப�யா� எ��னா�. ஜா�,
மத, கட�� ம��� ேதசா�மான�தா� ெதா�லாள�க�ைடய ��ேபா��
������ ஏ�ப�வத�� வ���ைல எ�பேத தா� க�ட��த உ�ைம
என ெப�யா� அ�� �ள�����தா�.

ேம�ன� ���� �ர�� இத�� (29-4-1934) தைலய�க� ஒ�ைற
ெப�யா� எ�����தா�. �யாக� இ�லா� ந�வா��ைக அைமயா�
எ�பேத அ�� சாரமாக ெசா�ல�ப����த�. ேலாகா�த �ர� எ�பைத
அவ� ���தெகா�ட�த��� ெசா��றா�. க�ட��லாம� �க��ைல.
�க�� க�ட��லாம� �ைட�ப��ைல எ�ப�தா� சமத�மத��வ���
�ர�பா�- இைத அல��ய� ெச�ய ��யா�. உட��� உண�, அ����
க�� ேவ��ெம��, ’�யாக� அ����’ அைடய��யா� என அ��
ெப�யா� �ள�� ெச�றா�.



ெப�யா�� சமத�ம ெசா�ெபா�ெவா�ைற �ர�� இத� (10-6-1934)
ெவ������த�. அ�ெசா� சகஜமா� ேபா��ள� எ�ேற ெப�யா�
உைரைய� �வ��னா�. சமத�ம� எ�றா� சாதாரணமாக� பாரப�சம�ற ��,
சம��வ�, ேபதம�ற, அதாவ� உய�� தா�� இ�லாத �ைல எ�பதா��.
�றம�க� உைழ�ப�னா� �ைள�� பயைன த��� ப��� அ�ப��க
ேவ��� எ��� ������க ேசா�ேப�க��� சமத�ம�
கச�பாக,ெவ��பாக இ��கலா�. ம�றப� உடைல கச��� ���� ேவைல
ெச��� பா�டா��� இ�த� ெகா�ைக ஒ� நா�� �ேராதமானத�ல.
�ற�ைடய உைழ��� வ�� பேடாேடாப வா��ைக ெப�ைமயான�
க��யமான� எ�ப� �டந���ைக- அ� ஒ�யேவ��� என
ெப�யா�� உைர அைம�த�.

��யர� 28-4-1935 அ��ைக�� ேம�ன�ைத எ�வா�
ெகா�டாடேவ��� எ�பைத ெப�யா� ேவ��ேகாளாக ைவ�தா�. ேதச�,
மத� , ஜா� எ���ற ேத�ய உண���கைள மற�� உலக� ெதா�லாள�
எ�லா� ஒேர ச�கமா� ஒ��ப�� எ�லா� ேதச மத ஜா� ம�க����
வா��ைக�� சம உ�ைம��, சம ச�த��ப�� �ைட���ப�
ெச�யேவ��� எ���, ெதா�லாள� சமத�ம ரா�ய� ஏ�படேவ���
எ��� �ர�சார� ெச��� �ய���� ஈ�படேவ��� எ�பதாக அவ��
ேவ��ேகா� இ��த�.

ேம �ழா, ம�ன� ��� �ழா எ�ற தைல��� ��யர� 12-5-1935
தைலய�க� எ�த�ப����த�. இர�� �ழா�க��
ெகா�டாட�ப�டைத பாரா���றா� ெப�யா�. இ�� கா��ர� எ���ைப
ேமேலா�க ெச��� ����� ஆதரைவ கா���� அவ� எ�����பைத
உக�ததாக ஏ���ெகா�ள ��ய��ைல. சமத�ம�ழா அரச�� த�க �ழா
எ�ெற�லா� இைண��� ேப�ய� கா��ரைச ெவ�ேய��வதாக
இ�����கலாேம த�ர ச�யானைவ என ஏ�க��ய��ைல.

காைர����� 1935 ேம�ன ெசா�ெபா�ைவ ெப�யா� ந��னா�.
இ��யா�� ெதா�லா�, �தலா�- எஜமா�, அ�ைம ேபா�றைவ
�ரதானமாக �ற� ஜா�ைய அ��பைடயாக� ெகா����பதா�
இ��யா�� ேம�ன �ழா�கைள இைத ���� ெகா�டாடேவ��� என
அவ� க��னா�. பா��பா�, ப�சம� எ��ற ஜா�����க�
அ��க�படேவ��� எ���ற �ைல�� ெப�யெதா� �ள�����,
�ர���� ஏ�படேவ��� எ���ற க��ேதா�
ெகா�டாட�படேவ��யதா��. வ��� ேபா� (வ��க�ைத அ�ப�
ெசா��றா�) எ�பத�� ப�லாக ஜா��ேபா�தா� ஏ�படேவ���.

ஜா�ைய�� அத�� ஆதாரமான மத�த�ைமைய�� அ��காம� ேவ�
எ�த வ��லாவ� �தலா� ெதா�லா� த�ைமைய மா��வ� ���மா
எ��ற �னாைவ அ���ட��� எ������தா� ெப�யா�. இ�ப�



ேபசாம� ஏைழ��- தா��த�ப�டவ��� பா�ப��ேற� என யாராவ�
ெசா�னா� அவைர ேயா��ய� என ெசா���ட ��யாெத�றா�,

இ��மத��- ஜா������ �தலா� த�ைம�� த��வ�ைத
�ைல���தேவ ஏ�ப�டதா�� என காைர��� 1935 ேம ��ட���
ேப�வ� கால�ர� ெகா�ட வரலா�� �ைழயாகேவ ப��ற�.
ேதா����ள �தலா���வ�� , இ��� வ��ற இ��மத
ஜா�����க�� ஒ���� ஒ�� அ�ச��� �ைணயாக ����றன
எ�றா� ����ெகா�ளலா�. ெப�யா� ேப�� அ�த அள�ேகாலா�
ஜா�����கள�ற மத�க� என�ப�� ����வ- இ�லா�ய நா�க��
ஏ�ப������ �தலா���வ �ைறைய ந�மா� �ள�க��யாம�
ேபா����.

�ரா�ட� கழக� ெதா�லாள� ��வனேம எ��ற ��வ���ேக�
உைர ��யர� 6-7-1946� ெவ�யான�. ெதா�லா� எ���ற பத����
அ��த� எ�ன என �ன� ேவைல ெச��றவ� எ�� ப�� த�தா�
ெப�யா�. ஆனா� �ற��� ெதா�� ெச�� ம� சா��ர�ப�,
ெதா�லா�யாகேவ வா�பவ�க� ெதா�லா� என அைழ�க�ப��றா�க�.
அ�த� க���� பா��தா� �ரா�ட�களா�ய யாவ�� ெதா�லா�க�
அ�லவா.

வ�� ஓ���றவ�, �� ����றவ�, க����கார�, வ�ணா�,
நா�த�, �யவ�, உ�பவ�, �ைத�பவ�, த�ச�, ெகா�ல�, ச���,
பைறய�, ெச�� ஓ���றவ�, ெநச� ெச�பவ� - ச�ர�தா� உைழ��
வா���� மா��ர� ச�பா��� அ�றாட வ��ப��� ���� யாவ��
ெதா�லாள�கேள. இ�மா�� ெதா�லாள�க� யா�? �ராமண�களா
ச���ய�களா- ���ர� எ�ேற அைழ�க�ப�டவ�தாேன. எனேவ தா�
�ரா�ட இய�க� ெதா�லாள� இய�க� என� ெசா��ேற� எ��ற
�ள�க�ைத த�த�ட� நா� ���ர� ச�க� எ��தா�
ைவ����கேவ���- அ� இ�வாக க�த�ப�வதா� ெதா��ச�க�
எ��ேறா� என ெசா��� ெச��றா�.

��யர� 18-1-1947 தைலய�க��� ெதா��ச�க ெசய�பா��� அவ�
கா�� �ைறகைள ����கா�� �ம���தா�. க�����க��
ேசாச���க�� ெதா��ச�க�க�� ேபா��ேபா�� உ�����
ெதா�லாள�க��� இைட�� ெச���றன�. ெதா��சாைல ச�சர�க���
காரண� இ��� ச�க�தா�� ெச��ெகா��� தகரா�தா� எ��
�றலா�. க�����க� ��ைய உய����ேறா�, ேவைல ேநர�ைத
�ைற��ேறா� என ஆைச வா��ைதகைள த���றன�. இைத ந��
ெதா�லாள�க�� ேபாரா�ட��� இற����றன�.

அேதேபா� அ�ேடாப� 18, 1947 தைலய�க��� அர�ய� க��க��
�ைழ�� ஏமாறா�� என எ�ச��தா� ெப�யா�. ��க� அர�ய�� ேசரா��.



அர�ய� உ�க�ட� வர��� எ�றா�. இதைன அவ� �ள��
ெசா�ல��ைல. �ைட��� ஒ� �ள�க� அர�ய�கார�க� உ�கைள
தைலவ�களாக ெகா�ள��� - அ�த நாைள எ��பா��க� எ�பதாக
இ���ற�. ச�க�க��� ெதா�லாளேர தைலவராக��� எ�பைத அவ�
ெதாட��� வ�����வ�தா�.

ெப�யா�� இ���ேப�ைர மரண சாசன� என ெசா�ல�ப��ற�.
அ�� க�����க� கட�ைள�ப�� ேபசாத� ���� �ம�சன�
ெச��றா�. ர�யா�ேல க����� இ���றா� அவ��� �த�ேவைல
கட�ைள ஒ��தா�; ேகா�ைல இ��தா�; பா��ைய ெவ��னா�. இ�ேக
இ���ற க����� எ�ன ப���றா� ெபா�������றா�; எ��ற
�ம�சன� அ�� ெவ��ப��ற�. (ேவ ஆைன��� ெதா�� ப� 2067)

III

����க�� �ழா ஒ��� ெபா�ளாதார� ���� ேபச ெப�யா�
அைழ�க�ப����தா�. அவ� ேப�ய உைர ��யர�� (18-1-1931)
ெவ��ட�ப�ட�. எ�ய ப�டமா�� �ைற �வ�� ஆைல உ�ப��வைர
அவ� �ள����� ெப��பா�ைம ம�க��� ஏ�ைம�� �ய�� ஏ�
����ற� எ�பைத�� அ���ட��� �ள�����தா�.

நம� நா�� ெபா�ளாதார வ��ன�க� ெச�த ைக�ெதா��கைள
உ�����கேவ��� எ��றா�க� என �ம���தா�. த�க� ��
ேதசப��யாக க���க�ப��ற�. இ��யா�� ெபா�ளாதார �ைல�� மத�,
கட��, சட��, பழைம�� ����ெகா�ட தைலவ�க�ேம காரண�.
ெப��பா�ைம ம�க� வ�ராற உ�ண, இ��� மைறய உ��த தைடயாக
இ��ப� மத� , கட��, அ��த ெஜ�ம� ேபா�றைவதா�. அ�கமான
அநாவ�ய ெசல�க� இவ��� ெபயரா� ெச�ய�ப�� ெபா�ளாதார�
�ணாவைத அ��ைர�� எ���ைவ�தா�.

ெச��மைல��� அவ� ெபா�ளாதார� ���� ஆ��ய உைர
��யர�� (5-7-1931) ெவ�யா����த�. அ��ைர��
ெபா��ப��த�படேவ��ய எ�ய 4 ேக��கைள எ���னா�.
ெபா�ளாதார க�ட� நா��� இ����றதா? இ��தா� யா���
இ����ற�? ஏ� இ����ற�? யாரா� இ����ற�? எ�பனேவ
அ�ேக��க�.

அேதேபா� ��யைவ�பத�காக ேவ� ெபா�ளாதார ���ய
�ர�சைனைய�� அவ� ேக��யாக எ���னா�. த�கைள உய� ஜா�யா�,
ேம�வ�ண�தா�, பா�ப�வத�� உ�ைம��லாதவ�கெள�� ஏ�பா�
ெச��ெகா�ட ��ட���� ெபா�ளாதார க�ட� இ����றதா?
�வன���� க�ட�ப���ெகா�ேடா ப��ட� க�� க�க வ���லாம�
இ����றா�களா? பா�ப��றவ�க����, பரமசா� ம�க����, எ�த



கால���� ெபா�� அ�றவ�க���� ம��ேம க�ட� இ���ற� என
அவ� ��யைவ�தா�.

ச�க��ைற�� உ�ள க���பா�கைள உைட�கைவ�தா� ஒ�ய,
ேவ� வ��� ெபா�ளாதார��ைறைய ������வெத�ப� ��யாத
கா�யமா��. ெப��பா�ைம இ��ய�க��� இ�ப��ப�ட ெபா�ளாதார
க�ட� இ��ப� எ�பேத வ�ணா�சார �ைறயாேல தா� எ�ப� த�
அ���ராய� எ�றா�. ேகா��, மத�, சட��க� ெபயரா� ேகா��கண�கான
�பா� �ரயமா�றேத என கவைல�ப�ட தைலவராக ெப�யா� இ��தா�.
கட�� ேம� ெபா��ைப ேபா����� மா�ேபா� உைழ��றா�க�- இ�த
கட�� உண���ைய ஒ��கேவ��� எ�� ெசா�ெப��கா��னா�
ெப�யா�.

ெபா�ளாதார��ைற�� நா� ��ேனற ேவ��மானா� அத�
அ��வாரமான காரண�கைள எ�லா� கவ��காம� ம�க�ைடய
ம��ன�ைத�� ப��த�வ�ற த�ைமைய�� உபேயா����ெகா��
ெவ�நா�����ைய ம�ய� ெச�வதா��, கதைர வா���க��வதா��,
க���கைடகைள ����வதா�� ெபா�ளாதார��ைறைய
ச��ப����டலா� எ�� ெசா�வ� ஒ�நா�� நாணயமானேதா,
அ��ைடைமயானேதா, கா�ய��� பய�ெகா��க���யேதா எ�பதாக
ெசா���ட��யா� எ��ற த� க��ைத அவ� ��யர�� (13-9-1931)
எ��னா�.

இ��யா�� ெபா�ளாதார� ��பட எ��க�படேவ��ய அவ�ய
நடவ��ைகக� எைவ எ�பைத அவ� வ�ைச�ப���னா�. �தலாவ�
வ�ணா�ரம �ைற ஒ�யேவ���. இர�டாவ� மத ச�ப�தமான
எ�ண�க� அக�ற�படேவ���. ��றாவ� ேகா��, �ள�, சட��,
சா�தா�, ச� �ல�� ஆ�ய எ�ண�க� அ��க�படேவ���. �ற�
அர�, ஜ��தா� �த�ய த��வ�க� அ��க�ப�டாகேவ��� எ�றா�.
இைத ��யர� தைலய�க� ெச� 13, 1931� பா��க����. தன�
�த�ைமயான ��ட�கைள ெத�வாக ேப�ய, ெப�யா� அர�
ஒ��க�ப�த� எ�� ேப��ேபா� அனா���ச� எ�பைத அ���தா�
ேப�னாரா என ெத���லாம� இ���ற�. அர��� ��னா�தா�
ஜ��தா� அவரா� இ�� ெசா�ல�ப���ள�.

ெபா�ளாதார மா�ற� எ�பத�கான ேம���ய ெசய�க��கான
��ட�ைத அவ� மா���ய��ட���� ெபற��ைல எ�ப�
ெவ��ைடமைல. அ�ப� ெப�வ� ஒ�ேற ெபா��ைடைம�கான ஒேர
அ���பாைத என�� அவ� ஏ�றவராக இ�ைல. மா���ய அ��பைட
��கைள ப��� அத� வ��ப�� தன� க��� ெச�ைவ
உ�வா���ெகா�டவ�� இ�ைல. அ�ப��தா� ெச�யேவ��� எ��ற
���ப�த� எத��� த�ைன அவ� உ�ப����ெகா�ள��ைல.



நாைக அ�தண�ேப�ைட�� ஊ��கார�க� இைண�� �த���
’�நாயக� கத� �� ெநச� ஆைல’ எ��ற ெபய�� ���ற� ஆைலைய
ெவ��கரமாக நட��யைத த�ழக �ராம�க� மா��யாக ெகா�ளேவ���
என ெப�யா� ேவ��னா�. அவ�க� �த��� 6 சத வ��ைய
ெகா��தைத�� அவ� ����கா�����தா�. நாைக ேபா� பா��� வ��
�ராம ம�க�ட� ���ற� �ைற�கான ஆேலாசைனைய அவ� ஆக��
1925� ந��னா�.

�பாவ� ப��ைக கால�க�� பண�கார� ப�� �தா�பர�க�ட�
ெவ�க�ட� ெகா�டா�வைத அவ� க���தா�. ைகரா��ன உ�ப����
அவ�க� ஆதர� த�� ஏைழக�� ப��ைக ெகா�டாட வ�வைக ெச�ய
ேவ��� என அவ� ��யர� ெச�ட�ப� 20, 1925� ேவ��ேகா�
������தா�.

���றவாள�க� �ன� எ�பைத ��யர� 2-11-1933 ெவ������த�.
அ�� ர�யா பயண��� ெப�யா� பா�ைவ�� வ�த ேம�ப�ட
���ற��ைற ���� ெசா��றா�. ���ற� ெசலைவ �ைற���.
பரவலாக பய� அ���� எ�ப�தா� சார�. ச�வா�கா� �டா�����
சாதாரண ெதா�லா���� த�க இட� 10-16 அ����ள இட�தா�.
����கண�கானவ�க��� �� 4-4� க��� – ’ேதா�� என அத�� எவ��
இ�லாம� ��தமாக இ��ததாக ெசா��றா�. த��த� எ�ப� ந��ட�
ஒ�யேவ�டாமா – கவைலய�� வாழ ���றேவ ேதைவ என ெப�யா�
ப���ைர�தா�.

அரசா�க� நட�த வ� ேவ��ெம�றா� அைத ேந�ைடயாக
ஏைழக�ட���� வ�� ெச��ெகா���க�. அத�காக �தலா�
எ�ெறா�வைர �ய��� அவ�கைள ஆனம��� ெகா�ைளய����ப�
அ�ம������ அவ�க� அைட�� இலாப�ெதாைக�� ஒ� �பா���
ஓரணா- இர�டணா ெப�� அரசா�க� நட��வேத�. �தலா� கண��
கா�டாம� அ���� ெகா�ைளேய பல இல�ச�கண��� ஆ� ���றேத.
��லா வ�ட�ேதா�� வ� இ�லாம� 1 1/2 ேகா� ெகா�ைளய��பதாக
�ற�ப��றேத. அவ� ���ேல ேபா� கா��யா� த��வாரானா� அவைர
எ�ப� அரசா�க உ�ேயாக�தா� கண�� ேக�க ����. இவ�க�
அரசா�க� ேயா��யமானதா���தா� �த� ந�ப� �தலா� ச��க�
ெச��யாைர �� ம���யாக ைவ����பா�களா? ெகா�ைள இலாப�
அ���� ெகா��த �யாபா�ய�லவா அவ�.

இ�நா��� �தலா� எ�ெறா� வ��க� இ���வர�� அ�வ��க�
அ�றாட� தைழ�ேதா�க�� வ� ெச�� ெகா��ப�� இ�ைறய
ஆ��தா�. ெதா�லாள�களா�ய ��க� அரசா�க�ைத ைக�ப���க�.
இ�� ஒ� இராமசா� ெர��யா� ஏ� �த� ம���யாக இ��கேவ���.
அவ� உ�தவரா- �ைத�தவரா. ராஜ� ஏ� உண� ம���- அவ� கல�ைபைய
ெதா�டவரா- உட� உைழ�� எ�றா� ெத��மா- அயலா� உைழ���



வா�� அ��ரம�கார�க� ஏ� உ�கைள ஆளேவ��� என அவ� ேப�யைத
��தைல (20-1-1948) ெவ���ட�.

ெப�க� ��ேன�ற� எ�ப� ெப�யா�� �க ���ய
ெசய���ட�க�� ஒ�றாக ெதாட��� இ��த�.. ெப�க�� ெசா���ைம
எ�� �ைண தைலய�க�ைத அவ� ��யர�� (26-10-1930) எ�����தா�.
உ�ைமயான �த��ர� ஏ�படேவ��ெம�� ஆ� ெப� இ�வ����
ஒேர மா��யான ஒ��க� க���பா� இ����ப� ெச�யேவ���.
வா��ைக��, அர�ய� ச�ட�க�� இத�ேக�ப ���த�ப�டா� ஒ�ய
உ�ைமயான �த��ர� வரா�. ெப�க� பல�னமானவ�க�, ஆ�க��
’ச�ர�சைண��’ இ��க ேவ��யவ�க� எ��ற உண��� அ�ேயா�
மாறேவ���- ெப�க�ட� இ� �த�� மாறேவ��� என ெப�யா�
அ�� அ��தமாக எ�����தா�.

ெபா� உைடக� எ�� தைலய�க� ஒ��� அவ� எ�����தா�.
��கன� எ��ற பா�ைவ – ெசய� அவ�ட� அவர� வா�நா�க��
ெதாட���ெகா�ேட���த�. இைத அவ� எ����க���
வா��ைக��� �ல�ப���னா�. ேவ��ைமக� ஒ�யேவ��மானா�
சாய���, �����கா��வத�� ஆதாரமா����� உைடைய
ஒ��ப��தேவ��ய� அவ�யமானதா�� என க��னா� ெப�யா�.
ெப�கைள அவ�கள� உைட, நைக, தைலம��, ெப�ய �ைல ஆ�யைவகேள
பல�னமானவ�களாக�� அத�ெபா��� அ�ைமகளாக�� கா����றன
என அவ� ����க��னா�. உைட �ஷய��� 4 �ழ��� ��� ைத��
அைத இ������, ��கா�ைக ச�ைட ேம���� ேபாதாதா என ேக�டா�.
இைத�� மகாநா� ஒ�ைற���� ெபா� ��ெவ�����ட அ�லா�கலா�
எ�றா�.

ெபய� ைவ�ப�� உ�வா�� ேவ�பா�கைள�� அவ� எ�தாம�
இ�ைல. ெபய� ைவ�ப�� பல���கைள க������ ேவ��ைம
உண���க��� இடம��ப� ஏ� என அவ� �ன�னா�. ெபய��
ம�தைன ����� காணாதப� பா����ெகா�ளேவ��� எ��ற த�
அ�கைறைய அவ� ெவ��ப���னா�.

IV

ெப�யா� இ��ய ேத�ய� எ�பைத ��தலா�ட� எ�ேற �ம����வ�தா�.
அரசா�க� தைல�கன�� ��ப��, ஈ� இர�க��லாம� ம�கைள
உ���வத��� ���ய காரண� ேத�ய� என எ��னா� ெப�யா�.
��ப�ைத�� ேகா� ம�க�� �ர��� எ�� �ைம�� ெச�ற கா�� த�
தைல�� �ம��ெகா�� ேபா� இ���� �யரா�ய���ட� வ�ணா�ரம�
ெகா�ைக��, �தலா� ஆ��க� ெகா�ைக�� ெகா�டதான ெப�ய
��ைட அ�லவா எ�ற ேக��ைய அவ� ��யர�� (4-10-1931)
எ������தா�.



வ�டேமைஜ மாநா���� ேபானைத�தா� இ�ப�� ������றா�
ெப�யா�. அரசா�க�� ேத�ய�� ேசா�ேப�கைள�� ெச�வா�கைள��
கா�பா��வத�� ஏ�ப�டேத ஒ�ய ஒ� நா�� ஏைழம�கைள கா�பா�ற
ஏ�ப�டத�ல என அ�� ெப�யா� ��������தா�.

ெப�யா� ப��ய��ட ஒ���க�� அரசா�க�� வ�வதா� ம�க�
அைன�� ஒ���கைள�� ெச�த ��ன� த�கைள ��வ����ெகா�ள
ஏ�பா� எ�ன எ�பைத அவ� ேபச��ைல.

ேத�ய� �ள��� என நட��ேவா�க� �� அவ��� ந�ல
அ���ராய� இ��த��ைல. �ம���ேத வ�தா�. ��யர�� (23-11-1930)
ேத�ய� �ள��� எ�� தைலய�க� ஒ�ைற அவ� எ�����தா�. �ல�
�யா�யாக கா�ட ெச�ய�ப�� �ய��தா� �ள��� , ப�ட� பத� ெபற
ஏ�பா� எ�� சா����தா�. ம�க� இ��ள���கைள� க��
ஏமாறேவ�டா� - எ��பா��� ேவ��ய��ைல என எ�ச��ைக ெச�வதாக
அ�தைலய�க� இ��த�. ேத�ய��ள�����, �����த �ய����
உ�ைமயான �த��ர�����- ��தைல��� �ேராதமானைவேய என
அவ� எ�����தா�.

’ேதா����ட� சமத�ம உண���’ எ�� தைலய�க�ைத ��யர��
அவ� எ�����தா�. அ�� ஜா� ஒ��ப� சம��வ ச�க���� எ�வள�
அவ�ய� எ�பைத �ள�����தா�. �யரா�ய�- ��ண��தைல என
ேக�பைத�ட- அதைன அைடய எ����ெகா������ற �ய��ைய�ட
’ஜா� ஒ���’ ����� சமத�ம�� ெபா��ைடைம�த�ைம��
ெகா�டதா�� என எ�����தா�.

�யரா�ய��, ��தைல�� ம�த ச�ட�ைத ��, ம�த ஆ��ைய
��, பலா�கார��ேல ச���தன��ேல அைடய� க��வதா��. ஜா�
ஒ��பெத�ப�ேவா கட�� க�டைளைய��, ஆ��ைய��, கட��
ச�ட�ைத�� �� பலா�கார�, ச���தன� ஆ�யைவகைள�� அத���
ேம�ப�டதாக ஏதாவ� இ��தா� அைத�� உபேயாக�ப��� அ�ேயா�
ஒ��க �ய���பதா��. ������பா��தா� ஜா� ஒ��� �ய��தா� �க�
க�னமான ேபாரா�ட� எ�பைத ெப�யா� அ�தைலய�க� �ல� உண��த
��ப�டா�.

ெவ�ைள�கார அரசா�க� ேபா���டா� வர���ய அரசா�க�
சமத�ம - ெபா��ைடைம அரசா�கமாக இ��கேவ��ேம ஒ�ய ெவ��
ராமரா�ய - �யரா�ய- ேமா�ச நரக ��சா�� ரா�ய அரசா�கமாக
இ��க��டாெத�றா� ெப�யா�. சமத�ம� இ�லாம� �யரா�ய�
�ைட�தா� ம�க� க���பா� ஏமா��ேபாவா�க� எ�பேத அவ�
க��பாக இ��த�.



’ெவ�ைளகார� ஆ��ைய’ �ம���பவ�க�ட� அவ� ேக��ைய
எ���னா�. க��ப� அரசா�டா� இ��� 50 ச�கரா�சா���, ஊ��� 10
மட��- 20 ேகா��� ஏ�ப�� ம�கைள ெகா�ைளய��பா�க� எ��ற
க��ைத அவ� அ��ப�பாைளய� ெதா�லாள� ��ட� ஒ��� ேப�னா� (
�.அ 16-4-1933)

கரா�� ��மான�கைள �ம���� ��யர�� ( 5-4-1931) ெப�யா�
எ��னா�. �தலா� த�ைம�� மா��ர� உைடயவ�க�� ஆ��க���
இ���� இ��யாவான�, �ரண �ேய�ைச �ள����� பலனாக ��ப��
�தலா���வ த�ைம�� வ�ணா�ரம ைவ�க�த�ைம�� உ�ள
��ட�தா� ஆ��க���� உ�ப��த�ப�வதாக இ����றேத த�ர, ேவ�
எ��த த�ைம�� மா�த�� காண�ப�வதாக இ�ைல. �தலா���வ
த�ைம அ�ேயா� அ��க�படேவ��� எ�ப�� நம�� ஒ� ����
ஆ�ேசபைன �ைடயா�. ஆனா� ஒ��� இ��� ��ப��, ம�ப���
இர���� ேபா� மா���ெகா�ளாம� பா����ெகா�ள ேவ��ய�
���யமான கா�யமா�� என அவ� தன� எ�ச��ைகைய த��ெகா�ேட
இ��தா�.

����� ஆ�� எ�ப� �தலா���வ� எ��ற ஆப�ைத த��ற
ஆ��- ஆனா� �த��ர� எ��ற ெபய�� வர�ேபா�ற ஆ�� அ�கார�
இ��த ஆப���கைள- �தலா���வ��ட� வ�ணா�ர�� ��ய
இர�ைட ஆப�ைத த����� எ��ற க��ைத அவ� ெவ��ப���னா�.
����� ஆ��ேய ேம� எ��ற க����� இ�வாத� அைழ��� ெச���
எ�றா�� வ�ணா�ரம ஆப�� எ��ற வரலா����யான ஆ��க �ைற��
�� அ�கார�� ெச����டா� எ��ற கவைல�� இ�வாத���
ேமேலா�����பைத பா��காம� இ��க��யா�.

�யம�யாைத இய�க�தா�களா� அ��க�பட ேவ��யைவக��
இ�த� கா��ர�� கா��ய�� ஒ�றா��.. பலா�கார� த�ைமையேயா
இரக�ய �ைறையேயா நா� அ�ேயா� ெவ���ேறா�. நம� ெகா�ைக
�யாய�� ேந�ைம�� ஆனதா�, நம�� பலா�கார��, ரக�ய��
ேவ�டா�. ேதாழ�கேள நா� ைத�யமா��, ேந�ைமயா��, ஒ��ைமயா��
கவைலயா�� ேவைல ெச�ேதாேமயானா�, ந�ம ஆ��ேலேய நம� இ�ைச
����யாவைத� காணலா� என அவ� எ��னா� (14-5-1933)

கா��ர� - கா��ய ெசய���ட�கைள க�ைமயாக தா�� எ��வ�தா�
ெப�யா�. ேபா� இய�க� எ�ேற ெசா��வ�தா�. கா��யா���
உலக�ள�பர� ேத��தர�� , ேசா�ேப�க��� ஆ�க� ேதட��தா�
ேத�ய� எ�றா� ெப�யா�. பாமர ஜன�க� ��டா�தனமா� ஏமாறாம�
எ�ப� நட�தா� �தலா�த��வ� ஒ��க�ப�ேமா - அத�ேக�ற ெகா�ைக
ெகா�ட இய�க����� பா�ப��ப���, ச�வப���யாக�
ெச���ப��� ெப�யா� ��யர�� (6-8-1933) வ����� இ��தா�.



இ�ைறய ஆ�� ஏ� ஒ�யேவ��� எ��ற ��யர� 20-10-1933
தைலய�க�தா� ெப�யா� �� வழ�� உ�வா� �ைற ெச�றா�.
�ளயா���தனமான ேயா��ய� ெபா��ப�ற ����� ஆ��, பாமர
ம�கைள �ர��� ����ெகா�ைள �தாபன� என அவ� அ��
சா����தா�. இ��� அவ� ��வாக� ெபய�� நட�த
ச�பள�ெகா�ைளைய �ம���தா�. க��� ெசல�, க�� வா����ைம
���� �வா�����தா�. இ�வா���� இ� ��களாக �தலா���வ�,
�ேரா�த� இ��பதாக வைரய��தா�. இத�ேக�ப கா���� கா��ர��
ேவைல ெச�வதாக ��ற� சா�����தா� ெப�யா�. இைவகைள
ஒ��கேவ��� எ�ப� தைலய�க��� சார�.

’�ர��’ வார ஏ� ஏ� ேதா����ள� எ�ப� ����� அைத ஆத��க
ேவ���� அ�ப���ைக�� 26-11-1933� தைலய�க� எ��னா� ெப�யா�.
அ�� சாரமாக அவ� ��������த�..

“ெவ�ைள�தலா�கைள ஒ��� க��� �தலா�கைள� கா���
ேவைல�� இ�� ’�ர��’ வர��ைல. ெவ�ைள ஆ��ைய ஒ��� க���
ஆ��ைய ஏ�ப��த ’�ர��’ ேதா�ற��ைல. இ��மத�ைத ஒ���,
இ�லா�, ���� மத�ைத� பர�ப ’�ர��’ ேதா��யத�ல. அ�ேபாலேவ
இ�லா�, ���� மத�ைத ஒ��� இ�� மத�ைத �ைல ���த� ’�ர��’
ெவ�வர��ைல. ச�வ �தலா� வ��க��, ச�வ சமய�க�� அ�ேயா�
அ���, ம�க� யாவ�� �யம�யாைத�ட� ஆ� ெப� அட�க��, ச�வ
சம��வமா� வாழ� ெச�ய ேவ��� எ�பத�காக� �ர�� ெச�யேவ
’�ர��’ ேதா������ற�”

�ர�� ஏ��� 17-12-1933 தைலய�க��� நா��� பய��ள
ெபா��பான �ர�� ஏ�படாவ�ண� கா���� ஆ��க� த�����ட�
என ெப�யா� எ��னா�. கா���� எ�ண�, ேப��, எ��� ெச�ைக
எ�லா� ��ேபா���� ஆதரவாகேவ இ��� வ�வதாக�� , கா��
கால��� ஏ�ப�ட ��ைக மா�ற 10 வ�ஷ���காவ� பலமான �ர��
�ய��க� ேவ��� எ�ேற ெசா��ேவா� என அ�� ெப�யா�
��������தா�. இ�� த�களா� ����ய �ர��ைய ஏ�
நைட�ைற�� ெகா��வர��ைல எ�பத�� ெவ��காரண�ைதேய
��ைமயாக கா��� பல தைலவ�க� ேபா�தா� ெப�யா�� அவ�
த�����டா� என கா��ைய இ�� காரணமா�����றா�.

பலா�கார ெசய�� �ரேவச��லாம�, பலா�கார�ைத �ர�சார�
ெச�யாம� ெபா��ைடைம� த��வ� ஏ�பட� �ர�சார� ெச�வ��
�ய�� ெச�வ�� எ��த� த��த�� இ�ைல எ�பேத நம�
அ���ராய� என�� ெப�யா� அ�தைலய�க��� ��������தா�.

ெப�யா� ப��த�� தைலய�கமாக 30-9-1934 ஜனநாயகமா பணநாயகமா
எ��ற �னா ெதா��� எ�����தா�. ெச�வா��� ெப�ற வா��ைதக�



எ�லா� உ�ைமயான�, ேந�ைமயான� என ந�பேவ�டா� எ��ற
எ�ச��ைக அ�� இ��த�. ���ய�, அ��ைச, �வகா��ய�, க��,
ஒ��க� ேபா�ற ெச�வா�� ெப�றைவ ெப��பா�� இைள�தவ�கைள
அட��யாளேவ நைட�ைற�� பய�ப��வ�வைத ெப�யா�
����கா���றா�. அேதேபா�தா� ஜனநாயக� எ��ற வா��ைத��
மா�ற�ப���ள�. பணநாயக��� அ�ைமயா���ட�. அத� ெபயரா�
�ர��கைள கா��ர� ெச��ற�. ஓ���� பண� எ�� �ட ஆ���ள�.
இைத ’கா��தன நாயக�’ எ�ேற அைழ�கேவ��� என ெப�யா�
க�ைமயாக �ம���தா�.

க�� �ஷய��� ஆ�- ெப� இ�வ���� எ�ப� ெபா���
ப�����றேதா அ�ேபா�தா� பண� வா��னா� ஓ�ட�- அேப�சக�-
ேத�த��ைற �வ�� ��றவா�க� எ�ேற ெசா�லேவ��� என
ெபா��ப�ற ஜனநாயக �ைறக� ���� ����ண�ைவ ெப�யா�
உ�வா��வ�தா�. ஜனநாயக� பணநாயக��� ைலெச�� ெப�ற
��யா���ட� எ�ப� அவ�� �யாயமான �ம�சனமாகேவ இ�றள��
ெத��ற�.

ஈேரா��� 31-10-1944� �ராம �����த� ��ட� ப���ேப�னா�.
�ராம�க� எ�� வா��ைத அகரா��� �ட இ�லாம� ெச�யேவ���
எ�றா�. ஊ��த�ைம�� �ராம� எ�ப� ப�சம� �ைல�� உ�ள�.
அ�� ப����ட��ைல. ஆ�ப���, �ராமா, பா��, ���தல� , ேபா��,
ந�ல ேரா�வச�, �ள�� என எ�த வச����ைல. ���ைய ெசல� ெச��
��ேபா�கைடய வ���ைல. வ����� ஆகார� எ�பைத த�ர வா��
ஆைச��� பண� ச�பா���� வ���ைல.

�ராம� �����த� எ�� ��தலா�ட���ட� வ��- ��ைய
ெப���� – அ���ட� வ�� பஜைன�பா�ைட� பா���டா� �ராம�
���ப����மா. �ராம� எ�� ��ைப�கா� எத�காக.. அ�வளைவ��
அ�ப��ப� நகர�தா� என த� �ம�சன� கைணகைள ெதா��தா�.
�வசாய� உட� உைழ��� நைடெப�வைத மா�� இய��ர�ெதா��
�ல� என ஆ�கேவ���. உ�ப�� ப�ட�க� ���ற� �ைறயா�
ஆ�க�ப�� பல�க� �வசா�க��� ேபாகேவ���. பல �ராம�கைள
ஒ�றாக இைண�� நகரமா�� ப����ட�, ஆ�ப���, பா��, ��மா,
வாசகசாைல, ��தகசாைல, ேர�ேயா �ைலய�, ேபா��வர��-
ப��டா��, ேபா�� �ேடஷ�, ��ப�, சகலசாமா�க� �ைட���ப�
கைடக� ஏ�ப��த ேவ��� என ெப�யா� த� ��டமாக ��ைவ�தா�.

�� �� ெதா��சாைலகைள ��� அவ�க� ேவ� ஊ���
�ைழ���� ேபாகாதப� �ைழ�� ஏ�ப��தேவ���. எவேனா ஒ�வ�
ேகா��வர� ஆவ� ��ேன�றமாகா�. இைத ெபா��ைடைம, சமத�ம�
எ�� ��டா�தனமா� க�தாம� ��ேபா�� எ�ற �ைற��
����தா�தா� இ�� உ�ள �யாய�� உ�ைம�� �ள���. �ராம�



எ�ப�� ’�ய�யாக’ கா���� எ�ராக ேப�வ� ேபா� இ��தா��
நைட�ைற ெசய���ட�க�� �ராம� த��ைற� என ெந��கமாக
வ�வைத உணர���ற�.

��தைல��� ��ன� ஜனவ� 31, 1948 தைலய�க��� அவ� ேந�
அரசா�க�ைத �தலா�க�� அரசா�க� என வைரய��தா�. ேந�, பேட�
�தலா�களா என�ேக�கலா�. அவ�க� �தலா�களா� ����
ைவ�க�ப�டவ�க�. � சதா ேவைல���த� ெச�- �ர�� உ�வா�� என
�ர�� �ர�க� ெசா�வ�� ஏைழகைள� பா��� பா��மா�க� ெசா�வைத�
ேபா�றேத ஆ��. ெபா��ைடைம� த��வ� ேவ�.ெதா�லாள� ��
உய�� ேவைல���த த��வ�க� ேவ�. இ�ைறய க�����க� ந�
நா��� ெதா�லாள� ச�க�தாரா� ச�தாவா� இய�க ேவைலைய�� ெசா�த
வா�ைவ�� நட���றவ�க�. ேவைல���த�தா� க�����க���
�ள�பர� ஏ�ப��ற� எ�பைத� த�ர, ேவ� ெதா�லாள� நல� எ��ேம
ஏ�ப�வ��ைல என இ� ப�க �ம�சன�ைத அ�தைலய�க���
பா��க���ற�.

�தலா�க�� �தாபன� ’கா��ர�’ என ெவ�ேய�ய
ேசாச���கைள அவ� க�ைமயான ேக���� உ�ப���னா�. கா��ர�
ெப�� �தலா�க�- �ற� �தலா�க�� ����தாபன� என �ரா�ட�
கழக� ெசா��ற� எ�றா�. நம� மாகாண��� ேசாச���க� என�
ெசா���ெகா�பவ�க�� ெப��பாேலா� பா��பன�க�. அேதேபா�
க�����க�- ேசாச���க� ஒ�வ��� ஒ�வ� ெசா���ெகா���
�ம�சன� ப���� அவ� ������றா�. பா��ப�ய ேசாச�ச� என
�ம����றா�. சம��ைம ஏ�காைம�ட� ��ய ெபா��ைடைம
ெவ��ெபறா� எ�பைத அ��தமாக ப����றா�.

���ர� 1-10-1949 தைலய�க��� க�����க��� தைட எ��
அரசா�க நடவ��ைகைய ெப�யா� க�ைமயாக க�டன� ெச�தா�.
��தைலகால �யா�க� என ஒ�ப�க� �லைர ெகா�டா�வ��
அேதேவைலைய ெச�தவ�கைள இ�ேபா� தைட ெச�வ�� எ�வா�
ஜனநாயக அர�� ச�யா�� என �ன�னா�. அ��ேவைல ச�ய�ல எ��ற
த� �ைல�பா�ைட ���� வ�������� எ�� பய�கர
நடவ��ைகக� நட�தேதா அ�� நடவ��ைக எ��காம� க��ைய
ெதா��ச�க நடவ��ைககைள தைட ெச�வைத அவ� ஏ�க��யாெத�றா�.
எ��� என ெசா����� அைத ந��க பாறா�க�கைள ���வ� ஏ�
எ��ற ேக��ைய அவ� தய�காம� எ���னா�.

�க ���யமான �ள�க� ெப�யா�ட� இ�தைலய�க��� நம��
�ைட��ற�. க�����க� அ�கார�ைத ைக�ப���ெகா�ள
�ய��றா�க� என� ெசா�� தைட����� ஆ��யாள�க�� அ�யாைம
�������ய�. ஆ�� உ�ைம தம���தா� சா�வத� எ��ற
ைப��ய�கார எ�ணம� என அவ� சா�னா�.



ெச�ைன�� நவ�ப� 1944� ெப�யா� ேப�ய உைர �ச�ப� 2 1944�
ெவ��ட�ப�ட�. அ�� �ரா�ட நா� எ�ப� ஒ� ெபா�ளாதார ச�தாய
�����த� �ர�ைனேய த�ர அ� ஒ� அர�ய� �ர�ைனய�ல எ�பைத
ெப�யா� �ள��னா�. ��டாைம ஒ�ய ேவ��� எ�ப� ேபாலேவ
�ர�ட� ஒ�ய ேவ��� எ��ேறா�. அ��ய��� ச�ைதயாக
இ��க�பட��டா� ேபாலேவ அ��ய மாகாண�தா���� ந� நா�
ச�ைதயாக இ��க��டா�. ந� �ரா�ட நா��� �ர�ைன�� �����
அரசா�க� இ��பதா ேபாவதா எ���ற �ர�ைனேயா, ���ட���
எ�வள� உ�ைம, நம�� எ�ப��ப�ட உ�ைம எ���ற ேப�ேசா�ட�
�ைடயா�. அைவ த��ப�ட �ஷயமா��. அ� �ரா�டநா� ெப�ற��
�ள���. ����� ஆ��க� மா��ர� �டா� எ�ப�ட� ந� அர�ய�
�����டா�. ���ட�, அெம��க�, ெஜ�மா�ய�, ஜ�பா�ய�,
ஆ�யவ��த�, கா�� ேந� க�ெப� ஆ��க� �த�ய ஒ��ேம இ�லாத
ந� �ரா�ட� ஆ��கேம இ��கேவ��� எ�ப� நம� அர�யலா��.

ெச�ைன மாகாண�தா� �ரா�ட நா�� ���ரண அள�. ���ரண�
��வ�� �ைறவ�� ந� நா��� ’ச�க�ய�ைத�� இ�ட�ைத��’
ெபா��த�. ம�ற மாகாண�தா� கால� ைவ�க பா�ேபா��
வா���ெகா�� வரேவ���. ����க�, ஆ���ரா�ட�க�,
����வ�க�, ப��த�க� ஆ�யவ�க�� �ரா�ட�கேள. அவரவ� சமய�,
ஆ�மா��த� எ�பவ��� உண��� இ���ள� ேபாலேவ அவரவ�
இ�ட�ப� இ����. ஆ�ய�க� �ைல�� அ� ேபாலேவ- ம�றவ���
ந�ட��, ேக��, இ���, இ��பத�� இ�லாத �ைல�� சம
உ�ைமேயா�����.

��பேகாண��� அவ� ஆ��ய ெசா�ெபா�� 19-10-1946�
ெவ��ட�ப����த�. அ�� சா��பா�பா�க� உ�ள நா��� ஒேர
ெகா�ைக�ைடய ����க� த�ேய ����� ெகா��றெத�� எ�ன
தவ� என �ன�னா�. �ரா�ட� இ�ம�க� இ�லாத நாடாக ஆகேவ���.
ம�தெர�லா� சமமாக வாழேவ���. எ�த வடநா�டா�� நம�
நா����� தைலவனாகேவா, இரா��ரப�யாகேவா, மகா�மாவாகேவா
இ��க��டா�. உலக நா�க� ெப���ளைத�ேபால நம� நா� �த��ர�
ெப�ற� த�நாடாக இ��கேவ���. எ�� ெப�யா� ேப�னா�.

இ���ட��� க����� க��யா� ����� ேப��றா�. ��-
எ��� ெதா�லாள� ம��� தா� ெதா�லாளரா- ���ர�ப�ட� ெப�ற 4
ேகா� ம�க�� ெதா�லாள�தாேன. நா� எ�ேபா� ���ர�ப�ட�ைத
ஒ��ப�. நயவ�சகமாக இைத ெச�த� ����� ஆ��யா க�����களா
என ெப�யா� �ன�னா�.

��தைல 2-7-1948 ெவ���ட ����� பா�� உைர��� அவ�
�ரா�டநா� ���ைன நா� ப��� ேப�னா�. 25-2-1949 ��தைல
அ��ைக�� ம��ய அரசா�க� ���� இ��� �ரா�ட நா� த�நாடாக�



��யா���, �த��ர� இ�ைல- ேசா� இ�ைல- மான வா�� இ�ைல என
ெசா�ல�ப�ட�.

அர�ய� ��ணய சைப ப�� அவ� 2-12-1948� தைலய�க� ஒ��
எ�����தா�. ஆ�ய எ������ ���� இட�தர இட��லாத சைப. இ�த
அர�ய� ��ணய சைபயா� ெச�ய�ப�� ��க�� இ�ேம� �த��ர
சமத�ம இ��யா�� �ற��� �ராமண�, ���ர�, ப�சம�, அ�ஜன�
எ�பதான ���க� இ��க��டா�- இ�����கான ஆதார�க�
இ��க��டா�- இ�லாம� ெச�ய�ப�� எ�� வா��ய�
இ��கேவ���.

ேம�ெசா�ன வா��ய�ைத த�ைன� �ராமண� எ��
ெசா���ெகா��� ேந�, ஆ�சா�யா�, ���, ச�தான�, ேகாபா�சா�
அ�ய�கா�, அன�தசயன�, ���ணமா�சா� �த�ய பா��பன�க�
�ேரேர��கா��டா��- ��சா�� ��ைள, ��பராய�, �மார ராஜா,
பார�, இராமசா� ெர��யா� ேபா�ற 4வ� 5வ� வ�ண�ைத
சா��தவ�களாவ� ேச��க �ய���� இ��கலா�. ஆனா� ெச�யாம�
அவ�க� த�க� ���ர�ப�ட�ைத�� அர�ய� ��ணயசைப�� கா�பா��
இ���றா�க�.. இ�ைறய அர�ய� ��ணய சைபயா� உ�வா�க�ப�� ��
ஒ� ம�த�ம �ேலயா�� எ�� ���ேறா� எ�� அ�தைலய�க�
ெச��ற�.

ேசல�, மாயவர��� நட�த ��ட�க�� 1950 ஜனவ� 26� ேத�, 1947
ஆக�� 15 ஆ� ேத�ைய� ேபா� ’ஒ� �லாச� மா���’ �னேமயா��.
அேத �தலா�- அேத பண�ெப��தா� - அேத தரா�- ப��க�- சர��- அேத
��தலா�ட� என ெப�யா� உைரயா�����தா�.

இ� ��யர� ஆ��ய�ல. ெகா�ைம�கார ெகா�ைள�கார ஆ��. நா�
1938 ேலேய �ரா�ட நா� - த��நா� த�ழ��ேக என ஆர���ேதா�. ஒ�
அ��ல� �ட ��ேனற��ைல. நா� �வ��ய �� �வ��ய�
பா��தா� �ள���. அவ�க� ெவ�� ெப�றத�� காரண� ����க�
ஒ��ைமயாக இ��த�தா�. அவ�க��� ஒேர மத�- ஒேர ஆ�டவ�.
நம�� அ�ப���ைலேய. ஆ�ர�கண�கான மத�, ேகா��கண�கான
கட��க�, பல ஆ�ர�கண�கான சா�க�- நா� எ�ப� உ��பட���� என
த� வ��த�ைத ெப�யா� ப�� ெச�தா� . இ�ேப�ைச ��தைல 14-2 1951
ெவ������த�.

��தைல 27-7-1951� ப�வான ேப�� ஒ��� நம� நா�
வடநா�டா�� ஆ��க��ேல, �தல �யா�� ��வாக��� �� இ���ற
ஒ� ப�சாய�� ேபா�� எ�ப� இ���ேமா அ� ேபா� இ���ற�. ந�
ம�க��� அரசா�க��ேல ஒ� உ�ைம�� �ைடயா�.



ெமா�வா�மா�ல�க� எ�ப�� ெமா�வா�யாக ஏ� ��யேவ���
என ேக�� எ���னா� ெப�யா�. சா��� ��, மத��� ��, இன���
�� ��வ� எ�றா� அத�� அ��த� உ��. ஏென�� அைவ
ஒ�ெவா����� மா�ப�ட, ெபா��தம�ற, ஒ��ைமய�ற ெகா�ைகக�
உ��. இலாப ந�ட� சாதக பாதக� அைடபவ�க� இ��பா�க�.
ெமா�க�� அ�ப�� ெகா�ைகேயா ��டேமா அ�பவேமா கலா�சாரேமா
பழ�க வழ�கேமா மா�றமா� இ����ப� நம��� எ�த ெமா���
இ�ைல. ெமா��னா� ெப�ைம, ��ைம, இலாப ந�ட� ஒ��ேம
இ�ைல. இைத� காரண� கா�� �����ெகா�ள ேவ��ய��ைல.

ெச�ைன இரா�ய ெமா� எ�ன- எ�தைன இ���ற�- ஒேர
ெமா�தாேன. 90சத� ேப� த�ைழ� தா�ெமா�யாக� ெகா�டவ�க�
தாேன. ஒ� ெமா��� ெச�ைன இரா�ய��� நா�� ெபய�க� த��,
ெத���, க�னட�, மைலயாள� எ�� ெசா�ல�ப���றன. ஆ��ர�
�ர�ைன ��தைல� �ர�ைனேய த�ர பாக� �ர�ைன அ�ல ேபா�ற
க����கைள ��தைல 7-1-1953, 8-1-1953 ெவ������த�.

ராய�ேப�ைட ஜனவ� 5 1953 ��ட��� தன� ���ைன க���
���� எ�ேலா���� ெத��� என� ேப�ய ெப�யா� என�� ’ஆ�ய�’
ஆ��கம�ற �ர�டல�ற �ரண �ேய�ைச��ள �ரேதச� எ�வள� ��யதாக
இ��தா��, ெச�ைன ேபா���மானா�� பா�� உ�ள த��நா�ைட என
இ�ட�ேபா� ஆ�� �ரண ��தைல �ரேதசமாக �ள�பர�
ெச�யேவ��� என� ேப�னா�. நா� ���ரண���காக ேபாரா��றவ�
அ�ல �த��ர���காக� ேபாரா��றவ� என அ��தமாக ேப�னா�.

ம��ய ச��கா� ெசா��� த�சண��ரேதச� த�ெகாைல�� சமமான�
எ�ற க��ைத�� அவ� ெவ����வ�தா�. அ� த�ழ��� ஆப�தான�
என எ�ச��தா�. உ��ேயாக�க� எ�லா� மைலயா�க��� ேபா����.
�� அ�கார�� பா��பன�, வடநா�டா�, மைலயா�க�ட� ேபா����
எ�பைத ஜூ� 5 1956 ம�ைர ெசா�ெபா��� ெப�யா� எ�ச��ைகயாக
ெத���தா�. ��னதாக 11-10-1955 ��தைல��ெகா��த அ��ைக��
த�� த��நா� எ���ற ெபய� �ட இ�நா���� ச�தாய���� இ��க
இட��லாம� எ��க� ���� ெச�� ெவ��ெப����டா�, �ற�
எ��ைடய கழக���ைடய வா�� ேவ� எத�காக இ��கேவ��� எ��
ேதா�ற��ைல எ��ற ேவதைனைய ெத���தா�.

��தைல 24-7-1957� த��நா� த�ழ��ேக எ�பைத ெப�யா�
������ அைத����� த� க����கைள த����தா�. மைலயாள�,
ஆ��ர�, க�நாடக� ����ேபா� அைவ அைவக��கான ச�டசைபக�
அைம���ெகா�டன. நம��� அைவக���� ச�ப�த��ைல.
எ�ைற�காவ� ந�நா� ���ேததா� ���. பல�� உ����யாக�தா�தா�
நா�ைட� ���க ����. பா��தா�� பல ெவ��, ெகாைலக� நட��
பல� ெச���தா� ���த�. நா� ஏ� வடவ� கால�����கேவ���-



அவ�க� ஏ� ெகா�ைளய��க ேவ���.. ஆகேவ ந�நா� எ�றாவ�
த�யாக� ���� தானாக ேவ��� எ�பைத எ��னா�.

ந�நா� த�யாக� ���ேத ஆகேவ���. ���தா� �ற�த வ�லரசாக
வா�ேவா�. நா� ெப�� இய�க� நட�தேவ���. ஆதர� �ைட���.
என��� �ற� எ�ன நட��ேமா - கவைலயாக�தா� உ�ள�. பா���
����ேபானா� ெகா�ைகைய ���� ��ன�தா� ஆ�வ�� எ��
இ��ய�பட� எ��� ேபாரா�ட� ப�� �ள���ேபா� �����டா�.
த��நா� எ�பத�� ம��� ஒ� ேகா� ேபா��, பா����ள பாக�ைத-
இ��ய ��ய� பட�ைத எ��க ேவ��� என வ�கா��ய ெச�� 1-12-1957
��தைல�� இட�ெப�ற�.

�ம� மாவ�ட��� ஆ��ய ெசா�ெபா�� 20- 12-1958 ��தைல��
�ர�ரமான�. ச�கரவ��� கால��� ��னா��� நா�
�����ெகா�ளேவ��� எ�ற ஆேலாசைனைய ெசா�னவ� நா�தா� -
��ய��ைலயா என�ேக�டா� ெப�யா�. நா� ��வ� அர�ய� ச�ட����
�ேராதமானத�ல. த��நா� த�ழ��கான� எ�றா� அவ�க� எ�லா�
இ�� வ�வா�க�. இ�� இ���� அ��ய�க� ெவ�ேய
ேபாகேவ��ய�தாேன- பா��தா�� இ���� இ��ய�கைள அவ�க�
ேபா எ�� ெசா�ல��ைலயா என �ன�னா�. இ��ய ��ய� பட�ைத�
ெகா����� ஒ��� ஆக��ைலெய�றா� ேவ� எ�ன ெச�வ� எ�ப�
என���ெத��� என ெப�யா� ெத������தா�.

ஈேரா��� 13-2-1951� ெப�யா� ஆ��ய ெசா�ெபா��� ச�டசைப
�ைழவா நா������ைனயா எ�பைத எ��� ேப����தா�.
ச�டசைப�� �ைழ�� ஒ��� ெச�ய��யா�. ஒ� ��ைட
இ��கேவ��� எ�றா� அ�த ����� ெவ��� இ���ெகா��தா�
இ��கேவ���- ������ இ��� இ��தா� நா�
அ�யேவ��ய�தா� என த� க��ைத �ள��னா�.

அர�ய� எ�� த�யாக ஒ� �ஷய� இ�ைல. அர�ய� எ�ப�
ச�தாய�, ெபா�ளாதார�, க��, �யாபார�, ப��த�� இ��� அேனக
கா�ய�கைள�ெகா�ட�தா�. ெபா���க� ேசா�ய� என ���த�
த��ரேமயா�� எ��ற �ள�க�ைத அவர� பா�டம�கல ெசா�ெபா���
10-10-1951� ெப�யா� த�தா�.

���� ட��ஹா� ெசா�ெபா��� (17-9-1951) அவ� ேப�ைச அர�ய�
ச�ட� ஒ�க எ�ற தைல���ேட ேபா����தன�. டா�ட� அ�ேப�க�
ம��� ஏேதா ஆ�� �ரா�ட�க��காக� ேபாரா�னா�. இவ�ட� ’உ�
ச�க���’ ம��� தைட��லாம� எ� ேவ��மானா�� ெசா�-
ெச��ேறா�; ஆனா� ம�றவ�க� �ஷய�ைத� ப��� ேபசாேத எ��
����டன�. அத�ப�ேய அ�ேப�க�� த� ச�க�தா���
வ�ேத��ெகா�டா�. ஆ���ரா�ட� ��தா�சார� ெகா��பதாக ெசா��



ச�ட�� ெச����டன�. �தான�க� ெகா�����டன�.
ஆ��ரா�ட�க��� ஒ������, நா� ��தா�சார� ேக�ப� த��
எ��� ேக�பவைர வ���வா� எ��றா�க�.

அர�ய� ச�ட� நம��� ேதைவ��ைல- அத� �� ச�டசைப��
ேபாவ� ச���ைல என உணரேவ��� எ��ற அ��ைரைய இ�ேப���
ெப�யா� த�தா�.

ஆ�சா�யா� ராஜா���� தன��� த��ப�ட �ேராத� �ேராத�
இ�ைல என ெப�யா� ெத��ப�������றா�. ஓம��ரா� ஆ�����
இ�� எ�����ேபா� அவரவ� கடைமைய அவரவ� ெச�ததாகேவ ெப�யா�
க��னா�. ஆ�சா�யா� �ஷய���� அவரவ� கடைம அவரவ��� எ��ற
��த� இ�வ���� இ��தைத ெப�யா� எ���� ெசா�னா�. ம�க�
த�ைன ந��வ��ைல. ஆ�சா�யா��� ேவ��யவ�, ஆதலா� ஏ��
ெச�யமா�ேட� என �ன��றா�க�. ம�ய�ைம �ட ��க� இ�வ��
��ட�க� எ�� ெசா�னா�க� எ�றா� ம�றவ�க� எ�ன
ெசா�லமா�டா�க�- �ைன�க மா�டா�க�. நாணய���, பா��பன�
�ஷய� த�ர, ம�ற கா�ய�க�� ம�ற கா��ர� கார�கைள�ட ஆ�சா�யா�
ேமலானவ�. ஆனா� பா��பன�க��� மகா��� ேபா�றவ� எ��ற
க��ைத அவ� (11-4-1952) தைலய�க��� ெவ��ப���னா�. ெதாட���
கா��ர� ம���சைப இ��ப� ஆப�தானேத என�� எ��வ�தா�.
�யரா�யம�ல பா��பனரா�ய�- பா��பனநாயக� எ�ேற அவ� ������
வ�தா�.

�ரா�ட� ��தைல� கழக� ���� ெதா���ேல ெப�யா�� �ற�த
நா� ெச��க� ெகா�ட �த��ர த��நா� எ��ற �� �� உ�ள�.
ெப�யா� ��தைனக� ெதா������� எ����தா� த� �ர�ரமாக
த���ளன�. அ�� ெசா�ல�ப�ட �ல ெச��க� தர�ப���ளன.

தன� 85 ஆ� ஆ�� �ற�த நா� ேவைல���டமாக ெப�யா�
க����கைள ெத������தா�. ���ர� என இ�� ெச�ய�ப�ட நா�
க��, ந�வா��, ஆ�� உ�ைம �த�யவ��� ��தா�சார�
அைடயேவ���. வ���வாத ��தா�சார உ�ைமேய நம� இல��ய�.
அைத க�னமான ேவைல���ட� எ�ேற அவ� க��னா�.

இ�� தா� நம� ச�தாய��� நா�� எ��க� எ�பைத அவ�
வைரய���றா�. பா��பன�, ந��� ��தர ம�க�, ����க�,
����வ�க�- இ�த நா�வ�� ந� ச�தாய�ைத� ப��
கவைல��லாதவ�க�. �வ� ந�ைம�ட ேமலான �ைல��- ஒ�
��ட��ன� ந� இ��ைல ஏ� த�க� இ��ைல� ப����
கவைல��லாம� ேசா� �ைல கா� ஆ�ய ��ைற�ேம இல��யமாக
ெகா�டவ�க�. நம� இல��ய� �ைறேவற இ�நா�� ���ன�க��
ெப�� ேகட�களாக இ���� �ைல நம�� ஏ�ப�����ற�.



காமராஜைர எ�ப�யாவ� ேதா�க���� ச����ட ஏ�பா�
ெச�ய�ப�� வ�வைத�� இ�ெச���� அவ� ெசா��றா�. ஆ�சா�யாைர
அ������� க������க� எ��றா�. இ�� ���ைல ம�க�,
க������க� எ�பன எவைர �����றன என எ��� ����ெகா�ள
����.

அ��த 86ஆ� ஆ�� �ற�த நா�� ( 85 �ைற��) ெச�ட�ப� 17 1964�
எ�ன சா�����டா� என� ேக��ைய� ேக���ெகா�� அத�கான
ப�ைல�� அவ� த�தா�. ஓ�� ஒ��ச� இ�� உைழ�த�, ச� ேதைவ
என�ப�டைத ஒ��மைற��� ெசா�னைத ெத����றா�. நட�ைத��
தவ�க� தகாத கா�ய�க� ஏ�ப����கலா� எ�பைத��
ெவ��ப���னா�. ����ேகாளா� இ�ைல- ஞாபக� ேகாளா�
அ�கமா���ட�- ேப���ெதாட� மற�� ேபா�ற�-
சமா����ெகா�வதாக ������றா�.. உட��ைலைய� ப�� ����காம�
ெதா�டா�� வர���ற�.

அரசா�க��� ேசாச�ச ��ட���� ெபா� ம�க� ஆதர� அவ�ய�.
ெபா�ளாதார ேபத� ஒ�ய ேவ��ய� அவ�ய� எ��� �த�� கவன�
ெச��த ேவ��ய� ஜா� ஒ����தா� எ��றா�. காமராஜைர
உ�சாக�ப��த ேவ���. அவர� ஆ���� ஆத��� அவ�ய� என
ெச��ைய த�தா�.

தன� 88ஆ� �ற�த நா� ெச���� (17-9-1966) சமத�ம� ப���
ேப��றா�. ஈேரா��� நப��� 5 ஏ�க� �ல���� ேம�
இ��க��டாெத�� ேபா�ட ��மான�ைத ெசா��றா�. உ�ப��யாள�-
உபேயா��பாள� இைட�� தரக� �டா�. 11ஆ� வ���வைர இலவச க��-
காேல� க���� ச��கா� கா� ெசல� ெச�ய��டா� என �யமா�யாைத
மாநா�� ��மான�கைள �ைன�ப����றா�. காமராஜேர ெசா��றா�-
ெப�யா� ேபா�ட பாைத��தாேன கா��ர� ெச��ற� எ��. என��
கவைல எ��க�� ���� ����தா� என பாரா�� ெமா�கைள��
காமராஜ� ஆ��ைய கா�பத��மான ெச��ைய� த��றா�.

��தைல 24-4-1967 தைலய�க��� பா��பா� பண�கார� ெப�ய
ம�த� வ�ைம�ழ�த �ைல�� உ�ைமயான சமத�மவா�க�
சமத�ம��� ந���ைக ெகா�டவ�க� இ��பா�கேளயானா�- சமத�ம�
எ�பைத மா���ெகா�� ப��த�ைவ அ��பைடயாக ெகா�ட
’ப��த�வா�க� ெபா��ைடைமவா�க� �தாபன�’ எ�� ெபயரா�
�வ�� அ�க��ன�க��� த�� ப��ைச ெகா�� �ர�சார� �வ��னா�
ேத�த���� அ��லமான ஒ� �ைலைய அைடயலா� என
ஆேலாசைனைய ந��னா�. என� �யம�யாைத ப��த���ெகா�ைக
ெபா��ைடைம�� ந�ல வ�ண� பய�படலா� என�� உ�� அ��தா�.



தன� 89 ஆ� �ற�த நா� ெச���� தா� எ��� �த�தர
எ�ண��யவ� எ�றா�. என� ச���ர��� என�� தைலவேன
இ��த��ைல. என��� நா� ெச��ெகா�ட வாதேம எ�ைன
ப��த�வா�யா��ய�. எ� ���த�ப� �டந���ைக ஒ��ேப.
இ��ய ச���ர��ேலேய ��த�, அேசாக� ஆ����� �ற� நம�
நா���� இ��தாேன ப��த�வாள� நா��க� ஆ�� ஏ�ப�����ற�.
�யம�யாைத, �.க ைவ எ���தா� � � க பட� க�������. எ���காம�
�ேரா����ெகா�ளாம� � � க இ��க ேவ���. த�க� ம�க���
அட�க�ைத ேபா��கேவ���. பா��பன�� கா��ர��
ஒ�றாக��ைலயா- அ�த� ��� நம�� வரேவ�டாமா என ஆ���� வ�த
அ�ணா தைல�லான � � க��� அ��ைர ெசா�� ஆ�� �ைல�க
ேவ��� எ��ற ���ப�ைத�� ெப�யா� ெத���தா�.

ஆ��யாள�க�ட� சமரச� எ�ப�ேல த�ேனா� ெப�யவ�க�-
��யவ�க� எ��ற ேவ�பா�ைட எ�லா� அவ� பா��த��ைல. ஆ��
அ�கார� அத� பல� எ�ன எ�ற உண���ைல அவ�ட� எ�ேபா��
ெதா��ப�டைத நா� பா��க����.

தன� 90 ஆ� �ற�தநா� ப�சாக � � க எ�� ந�வா��ைப த�கைவ�க
ேவ��ேகா� த�தா�. அைத ஒ���ப� ெச���க� எ�� உ�க� க�
எ�னவா�� என ம�க�ட� �ன�னா�.

91ஆ� ஆ���கான ெச���� உட� தள�� ப�� ������றா�.
கைள�ைப ெசா��றா�. ச���� ெவ���� இ��பதாக�� ������றா�.
இ�� �ரசார��� ஆைச இ�ைல. ஈேரா���ேக ேபா��டலாமா-
வார�ப���ைக �வ�� எ���ெகா����க ேவ��� என ஆைச
இ��பைத�� ெவ��ப����றா�. உ�சாகமாக இ���� ஆ��க����
எ��க���� அைனவ�� த�ழ�க�. பா��பன�- பா��பனர�லாதவ�
�ள��, வடநா�- ெத�னா� உண����� காண�ப�� த�ைம
உ�வா���ட�. ந� த�ழ� ச�தாய ��தைல�� ந�ல ெவ�� வா���
என� க��வதாக ம����ைய ப����ெகா��றா�.

� � க ஆ�� இ��� 10 ஆ��க��காவ� இ����ப� ம�க�
பா���� ெகா�ள ேவ��னா�. 92 ஆ� ஆ���கான ெச����� இ���
10 ஆ��க��காவ� � � கைவ இ��க� ெச���க�- ம�க�
ப��த��வா�களாக மா��க� என ேவ���ெகா�டா�.

93ஆ� ஆ�� �ற�தநா� ெச���� ஜா� அைம�ைப அ�ேயா�
ஒ��க�பா�ப�� சம��வ�ெதா�ட� நா� எ�றா�. கட�ைள
��ைம�ப��� இ��ப��� நட��ெகா�� வ�பவ�. கட�ைள
ெச��பா� அ����ப� நா� ெசா��� அள��� ஆளா� இ����ேற�.
93 ஆ� வய��� வா�நா� ேதா����ட�. கட�� இ��தா� இ�ப�



நட��மா என த� அ�பவ�ைத ெகா�� அைத ��ய ைவ�க �ய�றா�
ெப�யா�.

கட��, மத�, சா��ர�, பா��பன� எ��ற நா��� ஒ��த இட�தா�
சா� ஒ��த இடமா��. ேகா��க���� ேபாகாம�, உ�சவ�க��
கலவாம�, மத�ப��ைககைள ெகா�டாடாம�, ெந����� அ�யாம�
ம�க� இ��கேவ��� என அ�ெச���� ��������தா�.

எவெனா�வ� த� நா���� ெதா�� ெச�ய, எ�த �தாபன���
ேத�த�� ஓ� அேப�சகராக ��பதானா�� அவ� ப�தா�ர� �பா� �த�
��� ல�ச� �பா� வைர�� ெசல� ெச��தா� ெவ��, ேதா��
அைடய���� எ�ற �ைல எ�ப� ேயா��யமான �ைலயா��?
கா��தன����� ெபய� ேவைல���த�; அேயா��ய�தன����� ெபய�
அ��ைச; ச���தன����� ெபய� ச��யா��ரக�.

தா� பத�� ெப�ற க���� �ேராக� ெச����� எ��க�� ஆளாவ�
�த�ய அேயா��ய�தன�க� எ�ப� ேயா��யமான �த��ரமாக
இ��க����? இ�ைறய �த��ர� எ�ப�� எ�த அேயா��ய�தனமான
கா�ய� �ல�க�ப�����ற� எ�� ெசா�ல����? இைத �த��ர ஆ��
எ�� வ���� �ைழ�� பத�ேவ�ைட ேத�யவா�க��, ம�க��தா�
ெசா���ெகா�ள���ேம த�ர, ேந�ைமயான, அ���ள ஜன
ச�தாய�தா� ெசா�ல���மா எ�� ேக��ேற�. ��க நா� ஒ�க!
உ�ைம �த��ர நா� ேதா��க எ�� ��தைல�� ( 15-8-1972) தைலய�க�
எ��னா�. ஆக�� 15 1947 ைய ��கநா� என அவ� ெகா�டாட
ெசா��யைத அத�� ��ன� அத� ெவ���ழா ஆ���� வ�����
��பைத இ�தைலய�க� �ல� ஒ�வ� உணர����.

தன� 95ஆ� �ற�தநா� ெச���� இ��ய அர�ய� ச�ட�ப� நா�
�ரைஜயாக இ����வைர- மத� மா��ெகா�ளாம� இ��வா�
இ����வைர ���ர�களாக�தா� இ��தாகேவ��� எ�பைத அவ�
������றா�. இ��ய ஆ���� இ��� க�டாயமாக த��நா�ைட
�ல��� ெகா�ள �ய�� ெச�ேத ஆகேவ��ய ��ப�தமான �ைல��
இ���ேறா�. உடன�யாக ��தைல �ய���� ஈ�படேவ���.

இ��யா�� இ����வைர நா� இ��வாகேவ இ��க ேவ���. ந�
ம�க� எ��� மத� மாறமா�டா�க�. உடன�யாக ��டா�������
�ல� �த��ர த��நா�ைட உ�வா��� �ய���� ஈ�ப�டாக ேவ���.
� � க இ��ய���� இண��� எ�� க�த ��யா�. � � க
����வெத�லா� இ��ய ��டா���� ஆ��க���� உ�ப�ட மாகாண
�யா�� தா�. மாகாண �யா�� எ�றா� அர�ய�� �ல மா�த�கைள�
ெச�� ெகா�ள ���ேம த�ர ச�தாய� �ைற�� அர�ய� ச�ட����
�ேராதமாக ஒ� கா�ய�� ெச�ய��யா�.



நா������ைன எ�றா� எ�லா ம�க�ேம பய�ப��றா�க�-
�ைற�� ெச�லேவ��ேம. 50 வ�ட காலமாக �யம�யாைத இய�க�
சா��த� எ�ன எ�� பா��தா�, ��� ப��� - பல� பத� உ��ேயாக�
ெபற ேந��தேதா� அர�ய�� பா��பன� ெகா�ட�ைத ந�ல அள���
அட���� எ�பத�லாம� ச�தாய��ைற�� உ�ள அ��பைட இ��
ந�ல அள��� பல� ெப����ட� எ��தா� ெசா�லேவ���. ெப�யா�
தன� 95 ஆ� வ�ட ெச���� த�ழக��� எதா��த �ைலைய இ�வா�
ம�������தா�. இத�� அ��த �ற�த நா� ெச�� எ�த அவ� இ�ைல.
�ச�ப� 24 1973� மைற�றா�.

அவர� தைலைம�� இய�க����� ஜனநாயக��ைல எ�ற க���
ெபா�வாக �ல�ய�. ஆனா� தா� ெசா�வதா� ஒ� க��ைத எவ��
ஏ�கேவ��ய��ைல. ேயாசைன ெச�� ச� எ�றா� ஏ���ெகா� எ��
ெசா���� வ�தா�.

நாக�ேகா��� சமத�ம ெசா�ெபா�� ஒ�ைற ெப�யா� ஆ��னா�.
இ� ���� ��யர� ( 21-9 -1930 ) ���ய ெச�� ஒ�ைற� த��ற�. அவ�
ேமைட�ேலேய தா� ேப�வ� தவ� என �ைன�பவ�க� வ�� வாத�
ெச�யலா� என அைழ�தா�. ��ட�தாைர� பா��� ேக�� ேக�பவ�கைள
தாராளமாக அ�ம��கேவ��� எ�றா�. அ�ப� ஒ�வ� வ��
மா���க���ட� ேபச�� ெச�தா�. ெப�யா� அவ��� ப�ைல�� த�தா�.

எ�த தைல��� எவ� ேபச அைழ�தா�� அவ� ஏ���ெகா��
ெச�றா� தா� எ�ன �ைன��றாேரா அைத�தா� ேப�ேவ� என ெப�யா�
�த�ேலேய ெசா����வா�. இ�� �ற�� க����� ம��ப��ப�
எ�பைதெய�லா� அவ�ட� எ��பா��க ��யா�. த� க��� ச�க����
அவ�யமான� எ�ப�� ஆழமான ந���ைக அவ�ட� இ��ததா� அைத
வா����ள இட�க�� ெசா��ெச�வத�ேக அவ� ����ைம
ெகா���வ�தா�.

உ�ைம�ேலேய ம�த� ெச�ய����, ேபச���� கா�ய�க�
ஒ�ெவா�ைற��, அதனா� ெபா�ஜன�க��� எ�ன பய��ைள��
எ�பைத�� க���தா� ெச�ய�படேவ��ேம ஒ�ய, �ற� எ�ன
ெசா��வா�க�- எ�ன �ைன�பா�க� எ�பைத ஆதாரமா� ெகா�டதாக
இ��க��டா� எ�ப� அவர� அ���ராய�.

பக��� என அவ� தைலய�க� ஒ�ைற ��யர�� (29-3-1931)
எ�����தா�. அவ�கைள�ேபால ந���ைக�ட� ேபாரா�ட�
நட�த���ய ேவ� இைளஞ�க� இ��தா�� அரசா�க� ����
ேபாட���. இ�த ேமாசமான அரசா�க� �� வா�வைத�ட, �டம�க�
ெபா��ப�� இ��பைத ச����ெகா�� வா�வைத�ட உ�ைர���
மைறய ேந��த� ெம�த சா��, ந�ைம என த� ேவதைனைய இர�கலாக
அ��ர�க��� ெப�யா� த�தா�. இ�ேப�ைற நா� அைடய��ைல என



வ��� ெசா�னா�. ம�த� த� கடைமைய ெச�தானா இ�ைலயா
எ�ப�தா� ேக��ேய த�ர பல� எ�னா�� எ�பத�ல என பலைன
ேநா�கா� கடைம ெச�வைத அ�� வ��������தா� ெப�யா�.

ச�ட�ைத�ப�� பய��லாம� பத� �ைட�காேத என
கவைல�படாம� �த��ர த��நா� ெபற ஒ�ெவா�வ��
��வரேவ��� என அ�ப��த ம�த� ேவ��ேகா� ெகா��தா�. �ைல
ெகா��காம� கன� �ைறேவறா� என �ைன�ேபா��-
�ைலெகா��தா�� �ைல ம���தா� ெகா��கேந�� என
���தவ�க�மாக த�ழக� த� த���னைமைய� கா���ெகா�ள
ேபாரா��ெகா�����ற�.



ப�� - 2 - �ம�சன� ����க�

ெப�யா�� �யம�யாைத இய�க��� உட�ப�� இய�க�ப�யா��வ�த
��காரேவல�, �வா ேபா�றவ�க� ��னா�க�� க���ேவ�பா�
ெகா�� அவைர �ம���� எ��ன�. ெப�யா� ����� அரசா�க����
ந�ல ��ைளயாக கா���ெகா�ள சமத�ம� ெகா�ைக�� ச��க�
�வ��னா� எ��ற �ம�சன� எழ��வ��ய�. த��ப���ைக �வ��
இ�ேதாழ�க� த�க� க����கைள�� �ம�சன�கைள�� தர��வ��ன�.
ேதாழ� � ராம���� ’ஆ�ய மாையயா �ரா�ட மாையயா’ எ��னா�.
ேகசவ� ேபா�றவ�க� �ம���� எ��ன�. ேகாைவ ஞா��� த�
��தைல த�தா�. அ. மா��� உ���ட �ற���ைக ேதாழ�க� த�க�
பா�ைவைய� த�தன�.

��காரேவல� ��தைன�கள��ய� ெதா�� 2� அ��யாய� 64
ெபா��ைடைம �ள�க� எ�ற தைல�பாக ைவ�க�ப���ள�.
��காரேவல� எ��ய ��க��ைரய�. ��யர� 1932 எ�� ஆ�� ம���
ேபா���ளன�. (ெதா��பா��ய�க� பா. �ரம�- ��� �ணேசகர�)

��காரேவல� மா���� வா��ைக� ச�பவ�கைள�� ெபா�ளாதார
க�ட�கைள�� அ�� �ள���றா�. க����� மா�ெப�ேடாைவ
ெபா��ைடைம �ள�பர� என ெபய��� �ள���றா�.

ெபா��ைடைம�� ஜா��� என ஒ� ப�� அ�� இ���ற�.
அ�ப���� ��காரேவல� இ��யேதச��� மா��ர� மதேபத�,
ஜா�ேபத�, ெபா�ளாதார ேபத� என ��� �ைமக� ��ெகா���ளன.
ெபா�ளாதாரேபத�ைத மா��ர� ேபா��வ� ம��� ேபாதா�.
அைத�ேபா��னா� ஜா�, மத� �ரைட�� என� �ல� எ���றா�க�. மத
���யாச��, ஜா� ���யாச�� ஒ�யேவ���. ெதா�லாள�
�தலா�க�ட� சம��வ� ெபறேவ��மானா�, ஜா�, மத� ெபா�ளாதார
���யாச�க� அைன�ைத�� ப�ற�� ஒ��த�ேவ���.

ெபா��ைடைம��ப� எ�லா� ெதா��க�� உைழ�பவ��ேக
உ�யைவ. ெதா�� எ�ப� அதைன ெச�பவ��ெக�லா� ெசா�த�. அ��
ேவைல��ைம இ��கா�. இ�� இ���� �ைல��லா ேவைலைய
�ைல�க� ெச�வ� ெபா��டைம ெகா�ைக���ட�. ேவைல ெச���
�த��ர�ைத ெதா�லாள� ெபறேவ��ய� அவ�ய�, ெதா�� இட���



ெதா�லாள� ஆ��க� அவ�ய�. ேதசேசைவ, ��வாச� எ�பெத�லா�
நா��� �யநலேம எ�� ��காரேவல� எ�����தா�.

�ைன�தேபா� ெதா�லா�ைய ேவைல���� ���� ஆ��க�
ஒ�யேவ���. இத�� ’ஒ��க�� க��ேரா�’ ெதா��சாைலக��
வரேவ���. �தலா��� உைடைம இ��தா�� ெதா�லாள�
ஆேலாசைன எ�ப� ெதா�லாள� உ�ைமயாக ேவ���. ெதா��
��சய��லா வா�� அ���ய வா�ெவன அ�க. த�க� �கேபாக���காக,
ப�ட� பத�க��காக இ���� ெதா�லா�� தைலவ�கைள
��காரேவல�� ெப�யா� ேபால �ம����றா�.

��காரேவல�� மத�க�� �ரேயாஜன��ைம, அைவ உ�டா���
ெபா�ளாதார ந�ட�க� ப��� ேப��றா�. இ��ரய ெசல��� ப�லாக
�� க��த�, க�� , சாைலக�, �ராம ேம�பா� என எ�தைனேயா
ெச�யலா� என ப���ைர��றா�. கரா���� ெச���ள ெபா�ளாதார
��ட� ��ைம�� ேபா� எ�ேற க�தேவ��� எ�பேத ��காரேவல�
பா�ைவயாக இ��த�.

��யர� 21-4-1933� ஜா��பா�பா�க� நா��� ேம�ைம��
�யம�யாைத��� ேக�- ஜா��ெகா�ைம நா����ள பா��பாைன� த�ர,
ம�ற ஒ�ெவா� ம�தைன�� கவைல��� இ����� உ�ளா�� இ����
வ��ற� என ��காரேவல� எ��னா�. ஒ�ேவா� ெதா�லா��� ஏ�
ெபா��ைடைம க���� ேசரேவ��� எ��ற ெமா�யா�க க��ைர��
��யர� 20-8-1933� இட�ெப�ற�.

ேத�ய�- ேத�ய அ�மான� எ�பைத� ெக�தலாகேவ வைரய��தா�
��காரேவல�. �ேத�ய� �ட ேத�ய �யநல� எ�றா�. ேதச ந��, ேதச
��வாச�, ேதச ேசைவ எ�பைவகெள�லா� ஒ�வ� ேதசெம��
அைழ��� நா��� �யநலேம. எ�த நா�� ேத�ய�தா� �க�ப�டைத�
காேணா�. ேத�ய�ைத ���த�� �தலா�க�, மதா�மா�க�, ���க�
�ைணயா��றன�. ேத�ய மன�பா�ைம கா���ரா��� த�ைமகைள
அ��த� எ�றா� ��காரேவல�. ச�வேதச ���றேவ ேதைவ. இைதேய
மா��� உலக�ெதா�லாள�கேள ஒ��ப��க� எ�� ெசா�னா� என
��காரேவல� எ��னா�.

ெபா��ைடைம�� �� ���கார� எ�ப�� ஒ��� உைழ���
பய�, உைழ�பவ� என வ��. இ�� உைழ����� ����� யாெதா�
ச�ப�த�� �ைடயா�. �தலா� இ�� ��ைசயாக �� இ���ற� என
��காரேவல� �ள�க� ெச��ற�.

ெப�யா� அைழ����த �ச�ப� 28, 29 1932 �யம�யாைத இய�க
ேவைல���ட���ட��� ��காரேவல�தா� ��ட�ைத� ப���
�ள��னா�. ம�நா� இல��ய���ட� ���� ெப�யா� ேப�னா�.



ல��ய�� அர�ய�� எ�ப�� ேவ�ப�ட க����க� வ�தன.
ெபா�ன�பல� ச�யான க���பா� ஏ�படாம� ��ட� பயன�ற� எ�றா�.
�வா, ராகவ� ஆ�ேயா� ல��ய� அர�ய� ச�யானைவதா� என�
ேப����தன�.

�யம�யாைத சமத�ம க�� எ�ற ெபய�� 10 ேநா�க�க�
ெசா�ல�ப����த�. ��காரேவல� ��தைன� கள��ய� ப� 846- 848�
இ�த ேநா�க�க� ஆ��ல��� இட� ெப���ளன. க���� ெத� இ��ய
சமத�ம க�� என� ெபய� �����றன�.

Object: To carry out the following

1. To obtain by constitutional means and methods the repeal of all irrational safeguards for
the private enjoyment of public utilities, for all harmful religious and caste practices and
habits, and therby free the masses from their degrading religious and caste superstitions
and habits and improve their economic life.

2. To obtain the adoption of adult suffrage for election of members to all Govt, Legislative,
Municipal bodies, Local, Provincial and Central.

3. To obtain security of service and minimum wage, to all workers in public and private
utility services, such as factories, workshops, railways, shipping, transport, post and
Telegraphs etc.

4. To get for the landless workers and agricultural labourers working in cultivable lands,
estates, and waters, a reasonable share in the produce of such lands, estates and waters.

5. To obtain state sanction for utilizing temple, church, mosque and religious funds and
incomes for education both literary and vocational, for sanitation and housing of the mass
population in the country and for the maintenance of destitute children and orphans.

6. To obtain the removal of all caste distinctions among all castes, sects and classes of the
Indian community, by removing all caste titles from all public records and making such
retention of caste titles as a disability to hold any kind of public service.

7. To secure through state action municipalisation of housing, transport, milk medical
service and establishment of nurseries in Municipal, Taluk, District Boards and village
unions.

8. To set up party candidates to the legislative councils, Taluk District, village boards,
unions and panchayats, to secure the aforesaid objects of the party



9. Party candidates pledged to these various objects of the party will be elected for the
various Legislative councils, Taluk District Boards, village unions etc

10. These various measures, acts and reforms shall be obtained through all constitutional
means and methods such as council entry and propaganda by means of lectures,
discussions and discourses as well as through the press. Rules and regulations for party
funds and organizations etc will be made by a provisional committee of the party called
for the purpose. (��யர� 1-1-1933)

ேம���ய ேவைல���ட� ��ட நடவ��ைக ��ட� �ச�ப� 28, 29 1932�
ஈேரா��� ஈ ெவ ரா அவ�க� ���� நைட�ெப�ற�. எ�லா ��லா�
�ர���க�� ப�ேக�ற பல�த �வாத� நட�த ��டமாக அ� அைம�த�.
ஈ ெவ ரா , ��காரேவல�, �வா, நாைக ��ேகச�, ராமா��த�த�மா�, சா�
�த�பரன�, ெபா�ன�பல�, ப���ேகா�ைட அழ��, அ�பா�ைரயா�,
ல���ரத� பார� உ���ட 200 ேப� ப�ேக�ற ���ைப நா� பா��க
����.

ேம�க�ட ��ட��� த�யா� ெசா�� ஒ��� Abolition of private property
எ�ப� ேபச�பட��ைல எ�பைத நா� பா��க����. பா�டா�வ��க
ச�வா�கார�, ஆ�த� தா��ய �ர��, மா���ய ெல��ய வ�கா�ட�
எ��ற ெசா��ரேயாக�க��, அ��பைட உ�ைமக� ஏ�� இ�ைல
எ�பைத� பா��க ����. Paternalism எ��ற த�ைத மன�பா��
ஆ�����ய ��தைனைய ெவ��ப���வைத�� பா��க ����.

கரா�� ��மான�ைத �ம���தவ�களா� �ைறேவ�ற�ப�ட
இ���ட� அைத�ட எ�த அள�� ேம�ப�டதாக இ��த� என
����ெகா�ள��ய��ைல.. அ���மான��� சாரமான ஆ��ல
வாசக�க� இ�� தர�ப���ள�. கா��- ேந� இ�வரா��
�வா��க�ப�� இ�� ெச�ய�ப�டைவ எ�ப� ெபா�வாக
ஏ�க�ப���ள�. அர�ய� அைம�� ச�ட��� �� ெச�வா�ைக
ெச���ய ��மானமாக�� பா��க�ப��ற�.

Karachi resoultion 1931

"This Congress is of opinion that in order to end the exploitation of the masses, political
freedom must include real economic freedom of the starving millions. In order therefore, that the
masses may appreciate what Swaraj as conceived by the Congress will mean to them, it is
desirable to state the position of the Congress in a manner easily understood by them. The
Congress therefore declares that any constitution that may be agreed to on its behalf, should
include the following items, or should give the ability to the Swaraj Government to provide for
them.

1. Fundamental rights of the people such as



i. Freedom of association and combination.

ii. Freedom of speech and press,

iii. Freedom of conscience and the free profession and practice of religion, subject to public
order and morality,

iv. No disability to attach to any person of religion, caste or creed In regard to public
employment, office of power honour and the excercise of any trade or calling

v. Equal rights and obligations of all citizens, No civic bar on account of sex.

vi. Equal rights to all citizens of access to and use of public roads, public wells and all other
places of public resort.

vii. Right to keep and bear arms in accordance with regulations made in that behalf and such
reservations as may be required- for public safety.

2. Religious neutrality on part of the state.

3. A living wage for industrial workers, limited hours of labour, healthy conditions of work,
protection against the economic consequences of old age, sickness. and unemployment.

4. Labour to be freed from serfdom or conditions bordering on serfdom.

5. Protection of women workers, and especially adequate provisions for leave during
maternity period.

6. Prohibition against employment of children of school going age in factories.

7. Right of labour to form unions to protect their interests with suitable machinery for
settlement of disputes by arbitration.

8. Substantial reduction of land revenue and rent and in case of uneconomic holdings
exemption from rent for such period as may be necessary.

9. Imposition of a progressive income-tax on agricultural income above a fixed income.

10. A graduate inheritance tax.

11. Adult suffrage

12. Free Primary education.



13. Military expenditure to be reduced by at least one-half of the present scale.

14. Expenditure and salaries in civil departments to be largely reduced. No servant of the
state, other than specially employed experts and the like to be paid above a certain fixed
figure which should not ordinarily exceed Rs 500/- per month.

15. Protection of indigenous cloth by exclusion of foreign cloth and foreign yarn from the
country.

16. Total prohibition of intoxicating drinks and drugs.

17. No duty on salt

18. State regulation of the exchange ratio so as to help to Indian industries and bring relief to
the masses

19. Control by the state or key industries and mineral resources.

20. Control of usury-direct or indirect.
(https://www.constitutionofindia.net/historical_constitutions/karachi_resolution__1931__1
st%20January%201931)

ேதாழ�க� எ� � ராஜ�ைர- �தா ெப�யா� �யம�யாைத சமத�ம� எ��ற
�ைல எ�����தன�. அ�� ��க�ட ம���� ஒ�ைற நா�
காண����.

’��காரேவலரா� ம��ேம தயா��க�ப�டதாக� ெசா�ல�ப��
ஈேரா� ��ட�, ச�ட�����ப�ட வ�க�� �ர�சார�, �ள���
ஆ�யவ��� �ல��, ச�டம�ற��� �ைழவத� �ல��
�ைறேவ�ற�ப�வத�காக உ�வா�க�ப�ட ��ட�தா�. உ�ைம��
நைட�ைற� சா��யம�ற க�பனாவாத���ட�தா�-– �ராம��ற�க��
�ல�ய சா� ஏ�ற�தா��க�, ��டாைம�ெகா�ைம, சா� ஆ��க�
ஆ�யவ�ைற� க���� ெகா�ளாம� க�பைனயான ேசா�ய��கைள
உ�வா��� ��ட� தா�. .அவர� �சாலமான மா���ய�, ��தக� ப���
இ�த ம���ேக�ற மா���யமாக மலர� தவ���ட�. சமத�ம�
ெகா�ைககைள� பர��வத�� அவ�ைடய அ��� ��ட��
பய�ப����கலா�. அ�வள�தா�’ (எ� � ராஜ�ைர- �தா ெப�யா�
�யம�யாைத சமத�ம� ப� 241) .

அ�த ��� அேத ப�க��� ெப�யா� த�� �ள�க� எ�ப��
��க�ட அ�ச�ைத�� நா� காண����.



’12. அரசா�க ச�ட�ைத ம��� அ�ச�ட�����ப�ட �ள���கைள�
ெச�� சமத�ம���ட�ைத �ைறேவ��வ�தா� நா� ஏ���ெகா�ட
��ட�. அ�ப����க நம� ெகா�ைககைள ஏ���ெகா�ள ��வ��ற
�தலா�கைள�� ஆ��க�கைள�� ஏ� ெவ��க ேவ���” .

ேம�� தன� இய�க� அரசா�க�ைத பைக���ெகா�ள
���ப��ைல என ெப�யா� �சகமாக ெத���தா� எ�பைத அ����
ப�க� 271� பா��க����

“நம� சமத�ம� க���� அத� ெகா�ைகக�� ேவைல���ட�க��
ச��கா� ச�ட��ட�க����ப�ேட இ��� வ���றன. பலா�கார����
எ�க� இய�க��� இடேம��ைல. ����� ஆ�� உல�� இ���ள
ம�ெற�லா ஆ���ைறகைள�ட �ற�தெத�பைத நா�க�
ஒ���ெகா��ேறா�. ����� ஆ�� எ�க��� இ�லாம� ேபானா�
அ��தப�யாக நா�க� ����வ� ெபா��ைடைம ஆ���ைறேய”

“ சமத�மவா�க��� �����ட ஜா���டேமா மத���டேமா
ச��கா�டேமா தகரா��ைல. சமத�ம� ச�ட��யா�க�ப�� எ�லா
ம�க���� வழ�க�படேவ��ெம�ப�� அத��
தைடயா���பவ�கைள த���கேவ��� எ�பேத சமத��க�
ெகா��வர����� �����தமா��”

”ஜா�மத ஏ�ற�தா��கைள ஒ��த�, �டந���ைககைள ஒ��த�
ஆ�யனவ�ைற ச�ட�����ப�ட �ர�சாரம�ல எ�� அரசா�க�தா�
க��வாரா�� அ� ����� �யம�யாைத இய�க� ஒ� ��ெவ��தாக
ேவ���..” ( ப�க� 275)

இ�வா� ச�டவ�க� ���� அ��தமாக ெப�யா� ேப�வ�
அரசா�க��� க�கா����� ஆளா������ த� இய�க�ைத
பா�கா�ப�� இ��த அ�கைறயாக, கவைலயாக க�சனமாக எ� � ஆ�-
வ.�தா பா��க� ெசா���றன�. .

அேதேபா� �வா 1934க�� சமத�ம ஏ��� எ��யைவகைள அ���
����கா���ற�. உைழ�பா�கைள ைமய�ப��� அர�ய� க�� ஒ�ைற
உ�வா�கேவ��� எ�� ��� �வான�த� அ�க�� ேத�த�� ���
ச�டம�ற��� �ைழ�� அர�ய� அ�கார�ைத ைக�ப��மா, ம�க�
த�கள� �யாயமான உ�ைமகைள அைடவத�காக நட��� �ள���
ச�ட�����ப�டதா அ�ல� ச�டவ�வ�க��� �ற�பானதா எ�பைத
ெத��ப��த��ைல என �யா��யான�ப���� எ� � ஆ�
இ�ப�க�க�� (ப� 310) ெப�யா� ேப��- எ����கைள�ப���� அத�
நைட�ைற சா��ய�க� ப���� எ�த�த �ம�சன�பா�ைவைய��
ைவ�க��ைல.



ேதாழ� ஒ�வ��� த�த ப��� ெப�யா� ந�லேதா� �ய�ள�க�ைத
அ���றா�.

“ஒ� ம�த� சமத�ம� ெகா�ைக�காரனாக இ��பானானா� அவ�
தன� உ�ள��� ம�ெறா� ம�தைன தன�� சமமாக�� ம�ெறா�
ம�த��� சமமானவென��� தா� க���ப�யான ஒ� உண���ைய�
ெகா�ள��ைலெய�� அ�ல� ெகா���ப� ெச�ய��ைலெய��
சமத�ம�ைத� ப��� ேப�� ேப���- அத�காக பா�ப�வ�� எத��?

“ சமத�ம ெகா�ைகைய நா� அ�யதவனாகேவா அ�ல� அ��
ந���ைக��லாதவனாகேவா இ��கலா�. ஆனா� பா��பன�-
பா��பனர�லாதவ� எ�ற �ர�ைன�� என���ள ந���ைக நா��� நா�
வ��ப�� வ��ற�”

“ இ��யா�� ஏைழ- பண�கார� எ�ப� 100�� 90
ஜா�ைய�ெபா��ேத உ�ள�. ச�ர�தா� உைழ�காம� வா���றவ�
பண�கார� ச�ர���பா� உைழ�ப� பாவ� அ�ல� ேதாஷெம�� எ�த
ஜா�யா��� உ�ைம இ����றேதா அவென�லா� ெச�வவா�
��ட��� ேச��தவ� – எவெனவ� உைழ�க� க���ப�டவ�…
எவெனா�வ� க�ட�ப��� ேபா�ய �க��லாம� இ���றாேனா
அவைன�� ஏைழ எ�� க���ெகா�����ேற�”

” ��யா����ப� ேபா�ற சமத�ம� ெகா�ைகைய இ��
���த��யா�. ந� க�ெண��� நம� அ�பவ��� உ�ள
�ஷய�கைள�� நம� ����� ச� எ�� ேதா��� �ஷய�கைள��
ப��ேய ேபசேவ��� ” ( ப� 314-15)

ெப�யா� ஆ��ய உைர ஒ��� ச�டம����� இட��ைல எ�பைத
ெத��ப������றா�.

“�யம�யாைத இய�க��� ச�ட ம����� இட��ைல.
அரசா�க��� பைகைமைய ஈ��ப� இய�க� ப�க��� ஊ�
�ைள����. நா� பாமர ஏைழக��காக பா�ப�பவ�க�. நம�� �����
ச��காைர ஓ��வேதா க���பேதா ேநா�கம�ல. இய�க� �����ட
சா��னைரேயா ேதச�தாைரேயா எ����� ஒ�ற�ல… இ�ைறய
��ட�க�� எைதயாவ� அரசா�க�தா� ��றமான� எ��
ெசா�வா�களானா� ���� அைம��� ெகா�ள� தயாராக இ���ேறா�.
ஆனா� ம�த ச�க சம��வ�� சா���� ஆ�ய இல��ய�கைள
����ெகா��க��யா�” ( ப� 318)

ெப�யா� மா�� 1935� ெவ���ட அ��ைக�� கா��ர�
ஆ��ைய�ட ����� ஆ�� ேமலான� என ��������தா�.



“ �யம�யாைத இய�க��� அர�ய� ெகா�ைகயான� பா��பன ஆ��க
கா��ரைச எ���ப�� அத�காக எ�வள� அவ�ய�ப�டா�� அ�வள�
அரசா�க��ட� ஒ��ைழ�ப�� ச�தாய இய�� ஜா�மதேபத�கைள
அக��வ�� �ட ந���ைககைள ஒ��ப�� ெபா��ய��
சமத�ம�ேமயா��”

இைத எ� � ஆ� “ ச�தாய��� �த�ைமயான �ர�பா�
பா��ப�ய����� பர��ப�ட ம�க���� எ�� க��ய �.ம.இ
க�ேணா�ட������ பா��ைக�� ெப�யா�� அ��ைக�� எ��த
�ர�பா�� இ�ைல” என ெசா���ெச��றா�.

அரசா�க அட���ைறகைள க�ட�ற�தா� சமாதான�
ெச�யேவ��ய ����� வ�தைத ெப�யா� �ள�க� எ�ற வைக��
��������தா�.

“ ஒ� அள��� ரா� ஏ�ப���� ெகா�ளலா� எ���ற ஆைச��
�ேத ெபா�ளாதார �ஷய��� சமத�ம� ெகா�ைகைய �ர�சார� ெச�வ��
ச��கா��� ஆ�ேசபைண இ�ைல எ��� ஜா�மத ச�ப�தமான
�ஷய�க�� ேவ� ஜா� மத�கார�க� மன� ��ப��ப�ேயா அவமான�
ஏ�ப��ப�ேயா எ�� இ�லாம� ஜா�மத க�டன�கைள ெச��
ெகா�ளலா� எ�� ����� வ�ேத�.

ச��காேரா� இ�த மா��யான ஒ� சமாதான ����� வராதப�ச�
”ச��கா���� நம��� ��ெதா��ர�� மன�கச��� ஏ�ப���� ���
எ���ற �ைல�� ம�ற ஆதார�க�� �ய��க�� �ைலைமக��
இ��ததா�, நா� இ�த சமாதான���� வரேவ��யதா���….”

இ�ப� சமாதான� ெச��ெகா�டதனா� இய�க� அ����டா�
எ��ற ந���ைகைய�� ெப�யா� ெத������தா�. இ��ஷய���
ேகவலமான� என ஒ����ைல- ஊரா� எ�ன ெசா�வா�க� எ�ப�
�ர�ைனய�ல- உ�ைம�� ���மான கா�ய� எ�ேற ெப�யா� இதைன�
பா��தா�. இய�க�ைத கா�பா��ய �ைறயாகேவ அவ� எ��னா�.
ச��கா��� �ேராதமான இய�க� எ�பதாக ஆ��ட��டா�
எ�பதா�தா� ச�டவர�����ப�� ெசய�ப�த� எ�பைத ெப�யா�
வ����� ெசா��வ�தா�. இ�ப�� ெசா�வ�� ெவ�க�பட��
அவமான�பட�� ஒ����ைல என அவ� ெவ��பைடயாக� ேப�னா�.

இைத எ� � ஆ� “ெப�யா� அட���ைற�� பய�� பலா�கார
�ைறைய ைக��� ��� ப��� அ��� ச�டவாத���� தாவ��ைல”
என� ேப��றா�. இ� ���த க����� �ம�சன�கைள�� அவ� ேக�
ெச��றா�. ேதாழ� � ராம���� வழ�� ஒ�ைற இ��ட��� ����கா��
அவ��� பா��ப�ய�ைத ����ெகா��காதவ�க� ஜா��
ெகா��ததாக�� ஒ� ’��ைக’ ஏ�ப����றா�.



ச�க வா��ைக�� சமத�ம�ைற ஏ�படாம�
ெபா�ளாதார��ைற��� அர�ய� �ைற��� சமத�ம �ைற
ஏ�படேவ��� எ�� ஆைச�ப�வ� �ைறயான கா�யம�� எ�ப�
ெப�யா�� உ��யான �ைல�பாடாக இ��த�. 1935 அ�ேடாப�� ����
மாவ�ட மாநா��� ���ேகா�ைட வ��� ேதாழ� ����சா� வ�ல�தர�
மத� ஒ�யேவ��� எ�பைத ெகா�ைக��தா� ெசா�ல���மா - அ��
’நைட�ைற���’ ’�தலாவதாக��’ சா��ப� சா��யமா எ�ப�
கவ��க�படேவ��� எ��ற ’கா�யசா��ய�’ ப��ய ேக��
எ���னா�.

�வா, வ�ல�தர� உைரக��� ப�ல��த ெப�யா� “ பண�கார�கைள
நா� த�ேபா��ள �ைலைம�� எ�ப� ஒ��க ����? எ�த வைக��
அ�பவ��� இ�� அ� ����? பா��பா� ஒ�வத�� ��
பண�கார�த�ைம ஒ��� ��மா? அ� சா��யமா என ப�� ேக��கைள
��ைவ�தா�. ��க���� �ல ���ய சாதைனகைள�� அவ�
ப��ய��டா�.

��யர�� (24-12-1933) ��காரேவல� க��ைர ஈேரா�� ��ட� ����
ராமனாத� ேபா�றவ�க�� க����� �ள�கம��பதாக வ�த�.
எ�லாவைக� �ர��க�� ஏேதா ஒ�வைக�� ச�டசைபக����ேத
�ள����றன . எனேவ �யம�யாைத இய�க� ச�டம�ற� ெச��
ேசாச�ச� ���� ேபசலா� என அ��தமாக ��காரேவல�
வாதா����தா�.

�ர�� 4-3-1934 என கா�ட�ப�� ��காரேவல� ெதா��� 2� 98ஆவ�
அ��யாயமாக ேச��க�ப����ப� ’சமத�ம உப�யாச�’. மா�� 4�
�தலாவ� சமத�ம மாநா��� அவ� ஆ��ய தைலைம�ைரய�. ேசாச�ச�
என�ெசா�� 5 அ�ச�கைள அவ� �ள���றா�. ெபா� ெசா���ைம
(common ownership), சம��வ ��ேயாக� (common distribution), சம��வ லாப
உ�ைம ( common use of profit), ஜனநாயக ஆ�� ( democratic control)
உைழ�பவ�ைடய ஆ�� (workers rule). இைத அ��டான����
ெகா��வர பா�ப�பவ�க� சமத��க�. ம�றவ� ேபா� சமத��க�.
எனேவ ேசாச��� ��- சமத�ம ச�க அவ�யமா�ற� எ�ப� அவ� த�த
அ��த�.

இ�த ெசா�ெபா��� ��காரேவல� பல ��கைள
அ��க�ப����ேப��றா�. Rebel India by Brailsford, Indian crisis by Fenner
Brockway, whitley commission, Indian population by Brij Narayan, The pesantry of India,
Modern India by R.P Dutt- இைவ த�ர அவ� ெநளேரா�, ல�ப�ரா�, ெபச��
அ�ைமயா� ��கைள�� ���ப���றா�.

ேம�� ப�ேவ� ��த��க�, �ராண இ�காச�க�, ெஹக�ச�
உ�பட ப�ேவ� இச�க� என அ��� இைவ எவ�றா�� ஒ� ைக���



அ�ன� உல�� அ�கமாக �ள�ததாக இ�ைல என ெசா��றா�. ம�த
உைழ�ைப�தா� �ைல (labour is value) எ�றா� மா���. அத� �ைல
உைழ�பவ��� ேபாகாம� த���ர� ஏ� என ��காரேவல� �ன�னா�.
உடன� ேவைல சமத�ம ச�க�கைள �தா��பேத-’�தாபன� �தாபன�’
என�� ��காரேவல� ெத���தா�.

ேம 13, ஜூ� 16 1934 �ர�� இத�க�� ேசாச�ச� ப�� ��காரேவல�
எ��னா�. ��காரேவல�� ��தைன�கள��ய� வா��� 3� 104வ�
அ��யாய�. மா���� Scientific Socialism எ�பைத சா���க ேசாச�ச�
என�ெசா�� �ள���றா�. �தலா���வ அ�ைம�க������
ெதா�லாள� ��தைல ெபற �க���� அைன�� �ய��க�ேம
ேசாச�சமா��- ேபதாேபதம�ற ஜன ச�தாய�ைத �தா��ப� ேசாச�ச
ேவைலயா��.

ெதா�லாள�கைள�� தா��த�ப�ட வ��பா�கைள�� ஒ��ப���
அவ�க��� ேசாச�ச உண���ட� இ�க��ைர�� அவசர ேநா�க�.
கட�� �ேராத �ர�சார�ைத ேசாச��� த��வ��ட� ����வ�
ேசாச�ச��� வள����� ��கா����. ஆர�ப கால���
ெதா�லாள�ட� நா��க �ர�சார� எ�பைத ெல�� ஏ�க��ைல என
�ள���றா�.

ர�ய��ர���� அ��பைடயாக ��றைவ ச�ர ச�ப�தமான ெபா�
உண�, ெபா��ல�, ெபா� சமதான�. ஜா� ஒ��த�ம�ல, மத�ைத
அ��த�ம�ல- சமப�� ேபாஜனம�ல- கல�� மண�� அ�ல. இைவக�
ச�க �����த�க��� எ�வள� அவ�யமா���, �ர����
ேவ��யைவகள�ல எ�� ேசாச���களா� ம��க�ப���றன.
ச�ல�வாலா அ��ராய�� நம� அ���ராய�� இ�ேவ என
ெல�ைன�� ����கா�� எ�����தா� ��காரேவல�.

���க� ஆ��க� வ��த �ற� ேவ��ய �ரண �த��ர�, கட��
ம��� �த�ய இல��ய�க�, த�ேபா� �ள�பர���� அவ�ய��ைல
எ�ேற ேதா���ற�. ���க�க��� ேவ��ய உண�, �ல� உலக
சமாதான� ெபற ேசாச��� ெப�யா� வ�கா�டேவ��ய� அவ�ய�.

��யர� 8-10-1933� �யம�யாைத இய�க ெந��க� ����
��காரேவல� க��ைர ஒ�ைற எ�����தா�. ெவ�� �����த
இய�கமாக இ��த� ஈேரா�� ��ட� �ல� �ர��கர இய�கமாக
மா�வ��ற�. ஆனா� அைத ேப�ப� ��டமாக ைவ�காம�
மாநா�ைட���� அ��க��க ெச�யேவ���. இய�க� �ள�ப�� என
தைலவ� ஈ ெவ ரா தய��வ� அைத�யமா��. ��ர மா�தைல
����ேவா� அத�� �ேராதமானவ�க�ைடய ச�ப�த� ைவ�காம�
இ��ப� �ற�த�. எ�த இய�க����, தைலயா����ேறா�ட� (wobblers)
உறவா�த� அபாய����� ெகா�� வ����� என அ�����னா�.



ேதாழ� ��காரேவல� ெச�ட�ப� 30, 1934� ஈ ெவ ரா�� பா��பன�
அ�லாதவ� மாநா�� எ��ற க��ைர ஒ�ைற எ�����தா�. �.ேவ � க
ெதா��� 3� 1165 ஆ� ப�க��� இ�க��ைர இ���ற�.

ஈேரா�� ��ட�ைத (1932) அ��ப��த�படேவ��ய� சமத��க��
கடைம. அ���ட�கைள கன��� �ைனயாதவ�க�ட� சரச ச�லாப
வா��ைதகைள� ேப�வதா� யா� பய� என �ன�னா� ��காரேவல�.
இத�� ���� ெவ���ட ெப�யா� ஜ��� க�� கா��ரைச�ட
ேமாசமான� எ�� என�� எ�த��ைற��� ெத�ய��ைல. கா��ர�
ஜா� ஆ��க� ேவ��ெம��ற�. ஜ��� பண ஆ��க� எ��ற�.
கா��ர� தைலவ�க��� எ�ப�� த�க� ��ைல� கழ�� எ�ய
��ய��ைலேயா, அ�ப��தா� ஜ��� க��� தைலவ�க����
பண�ைத �� எ�ய ��ய��ைல. பண� ெகா�ைமைய �ட ���
ெகா�ைமேய பலமான�� ேமாசமான�ெமன எ���ேற�. ம�ற பல
�சய�க�� ேதாழ� ��காரேவல� அ���ராய�தா� அேநகமாக நா��
ெகா��ேற� என ப�� த����தா�.

���லக� ேம 1935 இத�� ��காரேவல� �யம�யாைத, ஜ���,
கா��ர� ���த க��ைரைய எ�����தா�. அ�� �ராமண�- �ராமண�
அ�லாதா� உய� பத��கான ேபா��யா� ேத�ய���
�ள��டா����ற�. இ��ளவா� ெப��பா�ைம ெபா�ம�க���-
ெபா�வாக ேதச���� யாெதா� ந�ைம���ைல. 36 ேகா� ம�க��
�ராமண ஜ��களா��, �ராமணர�லாத ம���களா�� எ�த �ஷய���
வா��ைக உய��த�.. ேதச�ைத ���தா�� மன�பா�ைம�� இன
���யாச�க� அ��லமா� இ���ேம ஒ�ய, ெபா��� ேதச����
யாெதா� ந�ைம�� �ைடயா�. ���க���� அ�பவ�ைத�� ேச��ேத
��காரேவல� இ�� ம�����றா�.

கா��ர�� ஒ� �ராமண அ�க��ன��� 3, 4 �ராமணர�லாதவ�
இ��� வ��றா�க�. அவ�க� ஒ� �ராமணனா� அட��
ஆள�ப��றா�க� எ�� ெசா�வ� despicable nonsense- இ�வான ம��ன�.
கா��ர� ெச�வா���� அவ�க� ெச��� �யாக�� காரண� .
�யா�கைள ந� நா� வ�ப�� என ��காரேவல� �ள�க� ெச��ற�.

இேத இத�� ெத� இ��ய அர�ய� �ைலைம எ��ற க��ைரைய
அ�ஸ�வ� எ��ற ெபய�� ��காரேவல� எ�����தா�. அ�� ஜ���
க��, கா��ர� க��, ெபா��ைடைம� க��, சமத�ம க�� என நா�ைக��
ம�����றா�.

ெபா��ைடைம� க��ைய� ப��� ெசா�ைக�� ெதா�லாள�
�தாபன�கைள� ைக�ெகா�ள� பா�ப��றா�க�- அவ�க� potential force
எ�றா�. கா��ர� ேதச���காக பா�ப�ட�- ெதா�ட�க� �யாக�
ேபா�ற�த�க�. ஏைழைய உபேயாக�ப��� பண�கார� ந�ைம��



க��� க���மாக கா��ர� இ���ற�. இ��யா��� ேதைவ அர�ய�
��தைலய�ல, ெபா�ளாதார ��தைலேய. கா��ரைசேய
��ப���ெகா����தா� உலக ஓ�ட��� ��த����ேவா� என அைத
ம����டா�.

ஜ��� க���ன� அவரவ��� அ�சரைணயாக உ�ளவ�கைள
பத��� ����யைத த�ர, ேதச நல�ைத ������ கவ�யா�,
ேதச�ைதேய அ��ய��� கா���ெகா��� ��டா�க� எ��ற
�ம�சன�ைத ைவ�தா�.

ெத� இ��யா�� �க பல� வா��த க�� சமத�ம க��. அத�
தைலவ� ஈ ெவ ராமசா��� சமத�ம ெகா�ைக பர�வ�� ெச�த
ஊ�ய�ைத� ெத� இ��யா எ�ேபா��� மற�க ��யா�. சமத�ம���காக
ேந��வைர பா�ப�ட ஈ ெவ ராமசா� ஏேதா தா� ெத�யாம�
�ஷய�கைள� ெச����டதாக��, தா� �க�� ந�ல ��ைள எ���,
ச��கா��� ேவ��யவெர���, சமத�ம�����, அவ����
ச�ப�த��ைலெய��� ெசா�ல ஆர������டா� என பாரா�ைட��
�ம�சன�ைத�� ஒ�ேசர ��காரேவல� ைவ�தா�.

���லக� ஜூ� 1935� இர�� அ�ச�கைள ��காரேவல�
சமத��க�� கவன���� என ����கா��னா�. சமத��க�
கா��ர�கார�களானா��, �யம�யாைத�கார�களானா�� இல��ய���
���ேகாளாக இ��கேவ���. கா��ய� பா�காவலானதா அ�ல�
ெபா���ச� ப�ேதாப�தானதா எ��ற கன� �டா�. ேபத�க�
இ�லாெதா��க கவன� ெச���வ�ட� மத�, பாைஷ, �ற� ேவ��ைம-
���ைனகைள ஒ��க ��த���ட� �டாெத�� ��ண���தா�.

���லக� ஜூைல 1935� ேபா� ப��த��� ஆபாஸ� எ��ற
க��ைரைய ��காரேவல� எ��னா�. அ�� ஆ��ேலயைர ெவ��ப�
Anglophobia எ�ப� இக���ேயா , அ� ேபாலேவ �ராமண ச�க��னைர
Brahminophobia ெவ��ப�� இக��� எ�� அ�த� ேவ���. ஒ�
ச�க�தா� ேவெறா� ச�க�தாைர இக�வ��, மா��கமாகா�. ச�க
ஒ��ைமைய நா�ேவா� எநத ச�க�ைத�� ெவ��கலாகா�.

உ�ைம�� ஜா�ைய ெவ��ேதா� எ�த ஜா�ைய இக���, த�
ஜா�ய� �க�வா�க� ? ெபா�வாக மத�கைள ைக��ேடா�, எ�த மத�ைத
தா��� எ�த மத�ைத உய���வா�க�. உ�ைம�� மத�கைள
�ல��ேயா����, ஜா�ைய� த�� வ�தவ�க���� எ�லா ஜா���
ஒ�ேற- எ�லா மத�க�� ஒ�ேற. உய�� தா�� �ைடயா�- எ�லா�
ஒ��� ைவ�க ேவ��யைவகேள. எ�த �யம�யாைத�ைடேயா��
த�ைன� �க��� �றைர இகழமா�டா�. த��ைடய ந�ைம�ேக உைழ�க
மா�டா�.



��காரேவல� வ���வா� மன�பா�ைம ெகா�� எ�றா�. உன��
என�ெக�ற நாடா ��ப��. எ�த நா�� உ��ேயாக ேவ�ைட�கார�களா�
ெக���ேபா�� என ெல�� ெசா�னதாக�� ������றா�.

ெச�ட�ப� 1935 இத�� ஜா� வாத�� வ��� வாத�� எ��ற
தைல��� எ�����தா�. ஜா�வாத� சமத�ம���� ேந� �ேராதமான�.
சமத�ம� ெபா�ளாதார ���யாச�ைத மா��ர� அ�ச���றேத த�ர ஜா�,
மத, �ற ேபத�கைள அ��க��ப��ைல என அ�� ேப����தா�.

ஒ� ஜா� மா�ெறா� ஜா��ட� ��த� ெச�தா�, ஒ� ஜா��� ெவ��
�ைட�கலா�. ஆனா� இ�த ெவ�� சமத�ம�ைத �ைல நா�டமா�டா�.
ஜா�ைய அ��பைடயாக ெகா�டா� ��ல�ச� ஏ�ப�ேமெவா�ய,
சமத�ம� ஏ�படா�. இ�� அவ� வ��� என� �����வ� வ��க� எ��ற
ெபா��� என ����ெகா�ள ேவ���.

இேத இத�� சமத�ம �ள�க� என ��காரேவல� ேவ� க��ைர
ஒ�ைற�� எ�����தா�. சமத�ம� எ�ப� ெசா���கைள� ப�பா����
ஓ� வ�. ெசா�த�கார� எ�ப�� இலாப� எ�ப�� �ைடயா�. ம�க�
யாவ�� ேபா�மான அள� உ�� உ��� வாழேவ��வ� எ�ப� அத�
ேநா�க�. இ��லக வா�ைவ கவ��� ஒ�வ��� ஒ�வ� உத� ����
வா�வேத ேநா�க�.

இத�� உைழ�பவ� யாவைர�� ஒ��ப���, க�� அைம�ப�
அவ�ய�. இ�� ேப�வ� ேபா� ஜனநாயக�. த�யா� உைடைம ெகா�ட
�தலா���வ� உ�ளவைர ெபா�ஜன ஆ�� இரா� . எ�ய �ள�க�
எ�றா�� சமத�ம� ���த அ��பைடகைள ��காரேவல� இ��
�ள�����றா�.

நவ�ப� 1935 இத�� ’மதமா�ற�’ ப�� ��காரேவல� �வா��தா�.
�ர���தன�, ��வாத� எ�லா மத�க�����. எ�த மத����
Tolerance அதாவ� அ���ராய �த��ர� இ�ைல. இ�த� �த��ர�ைத
அைடயேவ�� ெகா�ல�படாதா� யா�? இ���க�படாதா� யா�? ஒ�ப�
ச�ய�க�� எ�த ச�ய� உய��த�- தா��த�.

எத�� மத� எ��ற ேக��ைய�ேக��- உ�பத�கா- ேநா���
வாழவா- சமாதான���கா- ஆட� பாட��கா- ேந��க அ�� ெச��தவா-
��த �காதார���கா- �ைம �ல�� ந�ைமைய கைட����கவா எத�� என
�ன��றா�. இ�யா�க��� மத� ேவ�டாெம�றா� ம�� எத�� எ��ற
ேக��ைய ��காரேவல� எ���னா�.

மதமா�ற� எ�� �ர�ைன�� அ�ேப�க��� நம� ேவ��ேகா�
என அ�ேடாப� 1935 இத�� எ��னா� ��காரேவல�. உ�க� ஏ� ேகா�
ம�க�� ெபா�ளாதர தா�ைவ ��காம� ஹ�ஜ� எ��



அைழ�க�ப�டா��- ����வ�, ����, ��த�, �ர�மசமாஜ�
அ�ல� ஆ�ய சமாஜ� எ�� அைழ�க�ப�டா��, உ�க� வ�� �ர�ப
உண� �ைட��மா? எ�ேக ெப��ெச�வ� நடமா��றேதா, அ�ேக ஜா�
மத�க�� தா�டவமா���றன. �ல�ட�ேத �ைல ெப���ள ெச�வ�,
பல�ட�ேத பர�னாெலா�ய ஜா��� மத�� ேபாகா�.

நம� ��டாைம ஒ�ய ேவ��மா��, நம� ஏ� ேகா� ம�க��
ெபா�ளாதார� தா�ைவ �த�� ேபா�க �ய��க�. மத� மா�தலா�
தா��த �ைலைம உயரா எ��ற த� பா�ைவைய ��காரேவல�
ெவ���டா�.

ேதாழ� எ� ராம���ண� எ��ய த�ழக��� க�����
இய�க��� ேதா�ற�� வள����� ��� �யம�யாைத இய�க��
ெபா��ைடைம� �ர�சார�� எ��ற அ��யாய� ப�க�க� 120- 135�
இ���ற�.

ெப�யா� ராமநாத�ட� ேம�ெகா�ட 1931 �ச�ப� ����பயண�,
அவ�� ��ய அ�பவ�க�- ெதாட��த ேசாச�ச �ர�சார�க�
இ�ப�க�க�� ����கா�ட�ப���ளன. அேத ேநர��� அ��ய�க���
சமத�ம �ர�சார�ைத �ல� ���ப��ைல. ஆ��ேலய அர��
���ப��ைல. இ�த ஆ�� ஏ� ஒ�யேவ��� எ�பத�� ெப�யா�
எ��வழ�காட ���பாம� ஆ�மாத �ைறைய எ��ெகா�டா�. 1935�
பக����� நா� ஏ� நா��க� ஆேன� எ�பைத த�ழா�க� ெச�த �வா,
ெவ���ட ஈ ெவ ���ணசா� அவ�க�� �� ராஜ��ேராக ��ற�சா��
வழ�� ேபாட�ப�ட�.

க����� க�� தைடயான� ேபா� �யம�யாைத இய�க�����
ஆப�� வரலா� எ��ற ெச�� ���க�� ந�ப�க� �ல�
ெத���க�ப�ட�. �ர�ட�க� ெப�யாைர கல�கமைடய� ெச�தன.
சமத�ம �ர�சார�ைத� ைக��வெதன ��� ெச�தா�. இ�வ��
ம����ேக�கேவ��� என� ெப�யா� ப��தா�. �வா���
���ப��ைல எ��� ெச�ய ேந��த�. �ற� மா�� 10� ெப�யா�
ெவ���ட அ��ைக��தா� கா��ர� ஆ��ைய�ட ����� ஆ��
ேமலான� எ��ற �ள�க�ைத நா� பா��ேதா�.

ெப�யா�ட� க���ேவ�பா� ேதா��ய �ைல�� �வா
ேஜாலா�ேப�ைட����� சமத�ம� ப���ைக �வ��னா�. நாைக
��ேகசைன�ெகா�� 1935� �� உலக� �வ�க�ப�ட�. பார�தாச�
இைத வரேவ����தா�. ��காரேவல�� அ�� பல க��ைரகைள
எ��னா�. �வா, ஏ எ� ேக அ�ய�கா� ஆ�ேயா�� எ��ன�.

ெப�யா� �வா ப��ேபா� 1936 ����ைற���� மாநா���
ெவ��த�. �வா �யம�யாைத ேசாச��� க�� ஒ�ைற �வ��னா�..



��ன� கா�ேட, டா�ேக வ�கா�ட�� அ�க�� கைல�க�ப�� கா��ர�
ேசாச��� க���� இைணவ� எ�ற ��� ஏ�ப�ட�. ��ன� கா�ேட,
��தைரயா ���ய��யா� 1936� க����� க����ைள
உ�வா�க�ப��ற�. இ�வா� �யம�யாைத இய�க������ �வா
ேபா�றவ�க� மா�ப�� க����� க���� வ�த� இ����
ேபச�ப��ற�.

ேதாழ� ேகாைவ ஞா� எ��ய க��ைரக�� ெதா��� மா���ய�
ெப�யா�ய� எ��ற ெபய�� ெவ�யான�. அ�� ெப�யா� ���� உய��த
ம����கைள�� �ல �ம�சன�கைள�� ேதாழ� ஞா� எ������றா�.
ெப�யா�� ��தைனக� �ல �றனா��� ����க� ப�மாண� ேம 1981
இத�� ெவ�வ�த க��ைர.

த�ழக��� சமத�ம ேதைவைய வ�����ய �லவ�க�� ெப�யா��
ஒ�வ�. ��மா அல�காரமாக ேவ��ைகயாக �ராண ��டா�தன�ைத�� ,
பா��பா� ����ைய�� ேப�� கால� க��ப� மா��ரேம �யம�யாைத
இய�க� எ�றா� அ� அ��� ேபாவேத ேமலான கா�ய� என�ேப�ய
ெப�யா�ட� ’நா� ஏ� நா��க� ஆேன�’ ெவ���� ச���ைச��� ��
ஏ�ப�ட மா�ற�ைத ஞா� ெசா��றா�.

மா�� 31, 1935� �யம�யாைத இய�க� ச�டம��� இய�கம�ல-
ஒ��ைழயாைம இய�கம�ல- ச�ட வர�����ப�ட இய�க� என த�ைன
ேவ�ப��� கா���றா�.

ஏகா�ப��ய�ைத�� �ல�ைடைமைய�� தக��காம� சா� மத
ஒ��ைப ப��ய ேப�� சா�கைடைய ைவ���ெகா�� ெகா� ெகா���
�ய�� எ�ப� ஞா��� �ம�சன�. சா� மத�க� ெபா��ய�
ச��க�ட� இைண���ளன. இைவ ேம�த��� ப��. இைவ தாேன
மைற�� என மா���ய� ெபா�ளாதாரவாத� ேப����கலா�. ஆனா�
ேம�த��� அ��த� ச��ைய ம��ப� மா���யமாகா� எ��ற
�ள�க�ைத�� ஞா� த��றா�.

சா� மத� எ�ப� யாேரா ெகா��வ�� ேபா�டத�ல. இவ���
ேதா�ற��� �ரா�ட���� ப����. ேதைவயாக இ���
தைடயா���டைவ அைவ. �யம�யாைத இய�க�ைத ஆ�ய எ���பாக
ம��� �����ெகா�ட�. �ற ேம� ஜா��ன����
உைடைமவா��ன���� பா�கா�பான நைட�ைறக�. இ�வைக��
மா���ய எ���பாக�� இைவ வ�வ� ெப���றன எ��ற �ம�சன�
ஞா�யா� ைவ�க�ப����த�.

ஆ�ய� �ரா�ட� ப���� ெப�யா� ஒ�வைக ��ைமயான
ெதா�ைமைய க��னா�. அ�ப� ஒ� ’��ைம� ெதா�ைம’ எ�த இன
ம�க���� இ��த��ைல எ�றா�� வரலா������ ���� ெப�யா�



க�ட ’�ரா�ட� ��ைம ெதா�ைம’ ஆ�ற� ���த ெதா�ம� என
க�ட��றா� ஞா�.

ெப�யா�� பா�ைவ தன� ���� ெவ����� உ�ப�ட உலக����
ெபா�� ெசா��� வைகயான�. �ற������ வரலா������
உ�ைமகைள� ேத�� ெதா���� �ைறய�ல. அவ� ஒ���ைண�த
��தைனயாள�ம�ல� எ�றா� ஞா�.

ெப�யார� ��தைன� ெதா���� ஒ�ேறா� ஒ�� ஒ�டாத பல
��க� உ��. ஆனா� �ய��தைன அவ�ட��� ��ரமாக இய��ய�.
ெப�யார� ப��த�� இைண����கேவ��ய பலவ�ைற��
������ட�. �ள��ட �ழ�� �� எ�ைல��� ��� ேபாரா�னா�.
அவ�ட��� இய��ய� �ைற��ைல. வரலா�� ெபா�� �த�வாத���
�ல ��க� ம��ேம உ�ளன. அேதேநர��� கா���� �கரான ெப�ைம
உைடயவ� ெப�யா� என இ�க��ைர�� எ��னா� ஞா�.

ெப�யா�� ���ய எ�ைலக� தக��தா� மா���ய��� எ�ைல���
அ� வ��. த�ழக மா���ய�க� இ�த உறவா� த�கைள
ெச�ைம�ப����ெகா�ள ���� என�� ஞா� க��னா�.

ேதாழ� ஞா� பா��ப�ய எ���பா- சமத�மமா எ� ெப�யா�ய���
ம�ய� எ��ற க��ைர ஒ�ைற ேம 1993� �ற���ைக �வாத���காக
எ��னா�. இ�க��ைர�� அவர� ��தக��� இட� ெப���ள�.

இ�� மா���ய�க� �தான �ம�சன�� இ��த�.
சமத�ம�ெகா�ைகைய ஏ�றவ�க� ெதாட�க��� ெப�யா� �� அம���
சவா� ெச�ய ����னா�க�. ��ன� கா��ர� ேசாச�ச க��- ேந���
ேசாச�ச ஏ�� என� ெச�றன�. இ�� ெபா�ளாதாரவாத�,
ெதா��ச�கவாத�, அர�ய� அ�காரவாத� மா���ய�ைத �ட����ளன.

மா���ய��� �ைண� ச�� ெப�யா� இய�க�. மா���ய� ேதா�ற
இட��� ெப�யா� ெவ��ெப�வா� என எ��பா��க ேவ��ய��ைல.
..இ�� ெப�யா� இய�க� �தலா�யமாக�தா� ����� �ட��ற�. சா�,
மத�, பா��ப�ய� ச�க மா�ற���� தைடயான �லச��க� என
உ��ெப��� இ��ய ச�கேம சா�ய� ச�க� என வைரய���
மா���ய�க�� இ�� ச�வ� மா���ய�ைத ���க ெச���.

அர� ஆ��க�ைத �தலா�ய�ைத ���வத�கான க���ய�க��
ஒ�� பா��ப�ய� எ�� ஞா� ேப�னா�� சா� எ����, மத எ����,
பா��பன எ���� இைவ ��ைற�� ம��� ஆதாரமா���ெகா��
�தலா�ய எ�ைலைய� கட�க ��யா� எ�றா� ஞா�.



வச�த�மா�, ேகசவ� ��கைள �றானா�� ெச�த� எ�� க��ைர
ஒ��� ���க��ேயா, �ரா�ட� கழகேமா ����ஷா��� எ�ராக
ேபாராட��ைல என� ெசா�வ�� ெபா���ைல எ��றா� ஞா�. ச�க
��தைல�� கள�க�� ெசய�ப�டத� �ல� இவ�க��
��தைல�கான ேபாரா�ட��� ஈ�ப�டன� எ��றா�. அேத ேநர���
�யம�யாைத இய�க� �ல� �தலா�ய� பல� ெப�ற� எ�ப� உ�ைம.
வ���வா� �ர�����வ��� �ைள�� �தலா�ய ஆ�க�தா�
எ��றா�.

ேகசவ� ெப�யாைர �ைழ��வா�, ச�த��பவா�, கவ���
அர�ய�வா� என அ���வைத வைசெமா�களாக ஞா� பா��தா�. இ��
எ����� க�����க� ப�ேக�க��ைல. �ரா�ட� இ�� எ���� ேப�
சமத�ம�ைத ைக��ட� எ�றா� ஞா�.

அேத ேநர��� ெப�யா� �ர��ைய ஏ� ைக��டா� என �ர����
சாதைன ஏ�ப��தாத க�����க� ேக�ப� ேந�ைமயான ஆ�வ�ல என
ேகசவ��� ப�� த��றா� ஞா�. அ�ப�� ெசா��� ஏகேபாக உ�ைமைய
ஞா� த��ட� ம��� இ��பதாக எ�ப� �ைன���ெகா�டாேரா
ெத�ய��ைல.

��தைனயாள� 2004 ெபா�க� மல��� ’ெப�யா�ய�� மா���ய��’
எ�ற ��ட க��ைர ஒ�ைற ஞா� எ��னா�. இ��ய ச�க�ைத சா�ய�
ச�க�தா� என ெப�யா�ய� ��வைத அேத வ��� மா���ய� ஏ�பத��
இ�ைல. எ�த ச�க���� த� ஒ� க���ய� எ�ப��ைல. பா��ப�ய�
ேபாலேவ சமண�, ெபள�த�, ைசவ� எ�பன�� அர� அ�கார��ட��
த��ைடைம�ட�� ஒ��ைழ�தைத வரலா��� காண����.
த��ைடைம, அர� அ�கார� ஆ�யவ��ட� சா�ய�� இைண��தா�
இ��யா�� ெசய�ப���றன.

இ�க��ைர�� ஞா� தா� ��� ேப�ய க���� தாேன மா�ப���
ேப��றா�. கா���ட� ெப�யா��� ஏ�ப�ட �ர�பா� ��தைல
ேபாரா�ட������ அவைர ����மாக �ல��ைவ�த�. ஆ��ேலய�
அக�ற �ற� பா��பன��� அ�ைம�பட ேந�� எ�� ந��யதா�
��தைல� ேபா�� தம���ய ப�ைக ெப�யா� ெச�ய��ைல என
ெசா��� ெச��றா� ஞா�. மா���ய�� �ல ேநர��� ஆ��ேலய�ட�
ஒ��ைழ�தன� எ�பைத�� அவ� ����கா�� சம�ப��தைல ெச��றா�.

ம�ெறா� �ர�பா�ைட�� ஞா��ட� நா� பா��கலா�. ெப�யா�
க���ச� பர��ைரகைள ைக��டா� எ�ப�� உட�பா��ைல எ��றா�.
��ஞான ேசாச�ச� எ�� க���� ெப�யா� ந���ைக ைவ�க��ைல,
ப��த�� சமத�ம� என அைழ��� வ�ண� ேப�யதாக ஞா�
ெசா��றா�.



�தலா�ய�ைத உ�வா���ெகா�ட மா���ய� ேபாலேவ ெப�யா��
�தலா�ய�ைத உ�வா���ெகா�டா�. �ரா�ட� எ�ப� ���த
ேவ�பா��� ஆ�ய� இ��ய நாக�க��� ேம� அ��� எ�றா� அத�
அ��தள� �ரா�ட� எ��றா� ஞா�. ம���ேக�ற மா���ய� எ��
ேப��ேபா� ெப�யாைர ஒ������ ேபச��யா�. ேசா�ய��ட�
ஒ������ நாச�ப���ய� ேபா�� இ��ய ேத�ய�ேதா� ஒ������
மா���ய�ைத�� த�ழக ம�கைள�� நாச�ப���வைத மா���ய�
ைக�டேவ���. ெப�யாைர நா�� ம���வ� எ�� ��னா�,
மா���யைர ஆ��ல ம���வ� என��றலா� என வைரய��தா� ஞா�.
த�� ம�ேணா� உற� ெகா�ள மா���ய� ெப�யாைர ம��க ேவ���
எ��ற அ��ைரைய ஞா� த�� ெச��றா�. �னா�� ேச�ம� மாேவா நம�
ேச�ம� என� ேப�யவ�க� ���� ஏ�� ெத���காம� ஞா� நக��றா�.

��தைனயாள� ேக � ராம���ண ரா� அவ�க� �ரா�ட இய�க���
�� க���ச தா�க� எ��ற �� ஆ���க��ைர ஒ�ைற எ�����தா�.
அ�� இட� ெப���ள �ல ப��க� அ�ப�ேய ஆ��ல வாசக���
தர�ப���ளன. ெப�யா�� ேசா�ய� பயண�தா�க� இ��
�வா��க�ப���ள�. ேசா�ய��� ��மக� ஆவ� எ�ற அள���
ெப�யா� ெச�றா� எ�ப� ெசா�ல�ப���ள�. �� நா�க��
��யா�ட���� தா� ஏ�� க�க��ைல என ெப�யா� ேப����தா��
ரா� அவ�க�� க��ைர�� அவ� எ�ப��ப�ட உண�� ேம����
இ��தா� என நா� அ�ய����. ெப�யா�� கட�� ம���- க���ச�
���� வா�க� ேபா�வைர �கா� ெச�ற தகவைல ரா� த��றா�.
க�����க� ேப�வ�த �ய��ணய ேகா�பா�� ெப�யாைர ஈ��ததாக ரா�
ப�� ெச��ற�.

K V Ramakrishna Rao Article on Impact of Communism on Diravidian movement

“ They ( EVR – Ramanathan ) Reached USSR and stayed there for 3 months. They met
Soviet President Kalinin. It is very evident that it was EVR who was more influenced by the
Communist Ideology than his Collegues. Infact S Ramanathan openly expressed his opinion that
Soviet Communism would not be suitable to Indian soil. It will not be exaggeration to mention
that the three months stay at USSR made EVR to adapt and adopt the Communist ideology as
part of his programme directly or indirectly for three decades, inspite of several political
compulsions and restrictions. ..he was even prepared to apply for the Citizenship for USSR. But
it was reported that it did not materialise because of political reasons. However he and his
collegues became members of Anti religious propagnada association of Moscow.

When EVR started changing the propaganda of self respect movement on the lines of
communism, S Ramanathan expressed his disagreement…This resulted in some sort of
personality clash and ideological difference. S Ramanathan rejoined Congress in 1936 to
contest elections as candidate from Tanjore and became a minister in Rajajai’s cabinet.



To find an alternative EVR had to colloborate with M Singaravelu… it was decided to
form Self Respect Socialist party of South India….The first objective of the preamble of the
Erode Programme was very clear in advocating not only freedom from British but also from the
other so called capitalist forms of Government. It proposed the change of all native states into
one common Indian Federation….Though the resoultion was opposed by Ramanathan and
Sami Chidambaranar and others; it was accepted with a majority.

The Christians not only lodged a protest against the publications, but also brought their
activities (Godless and Communism) to the notice of Pope Pius IX in Vatican. On Dec 30 1933
EVR was arrested along with his sister Kannammal who was editor of Puratchi registering a
case against him under Sec 124 A of IPC for alleged Communist propaganda and sedition-
sentenced to undergo 9 months imprisonment and pay fine Rs 300. He was released on May 15
1934. Eugene Irschick points out that EVR was forced to back away from much of his socialist
orientation because of Govt pressure. But in fact he continued to carry on his tirade against
Hinduism, instead of Christianity with the dosage of Communism till his death.

When Communism was banned in July 1934, EVR though a staunch leftist oriented
ideologist suddenly declared that his party was no communist oriented but Common oriented.

Indeed in Dec 1938, he made the demand for Diravidasthan during the Justice party
conference held at Madras….EVR proclaimed in the Kovai Conference that the Diravidians
might live under the rule of Pakistan, but not with Aryans.

After becoming the president of the Justice party , at Tiruvarur in Aug 1940 he stressed
that for the liberty and freedom of Dravidians, they had to undertake the important work of
separating the Diravida country from the rest of India. A resoultion was passed to that effect…
Here it may be mentioned that the separatist demand made on the lines of race, language,
religion, culture and other factors also coincided with the communist propaganda about self
determination, nation state and other hypotheses. EVR met Sir Stafford Cripps and put forward
the demand of Diravidanad in 1939.

ெப�யா� ஆக�� 15 எ��ற எ� � ராஜ�ைர அவ�க� எ��ய (1998)
��� ெப�யா�� க�����க�� எ�� அ��யாய� ஒ�� இ���ற�.
ெப�யா� அவ�க� எ��ய (25-3-1944 ��யர�) ெபா� உ�ைமயா
ெபா��ைடைமயா எ� �த�� எ�ற �வாத�ைத ����கா���றா� எ�
� ஆ�. இ�� மகாசைப� ெதா�ட�க�ட� ேச��� உண� �வாரண�
ப�க�� ேவைல ெச�� வ�த க�����க��� அவ�கள� ெகா�ைக��
ெந��கமாக வர���ய ெப�யா�ய�க��ன� �� கா����தா� இ��த�.
கா��ர��� இட� கவசமாக ேபா�� ெபா��ைடைம�கார�க�
இ���றா�க� என ெப�யா� இய�க��ன� வ���� வ�ததாக
������றா� எ� � ஆ�.



க����� நாடக� எ��ற சா ��சா� க��ைரைய�� ேம�ேகா�
கா���றா�. கத�க���ெகா�� கா���� ேஜ, ேத�ய ச��கா� என
க�����க� ேப�வ��றா�க�. ேபா��க�����க� எ�பத��
அ���களாக கத� க��த�, பா��ப�ய�ைத �ைற ெசா�லாைம,
வ�ணா�ரம த�ம�ைத ப��காைம என ����கா���றா�. ேதாழ� ேஜா�
கா��ர� தா� �தாபன� என எ��யைத�� எ� � ஆ� ������றா�.
ஆக�� ேபாரா�ட�� க�����க�� எ��ற �� ப�க ஆவண���
த�கைள�� ேதசப�த�க� என ஏ���ெகா�ள ெக��யதாக எ� � ஆ�
�ம�சன� ெச��ற�. ேத�ய இன��ர�ைன�� க����� க����
�ைல�பா� அ��க� மா�ற� அைட�� வ�தைத எ� � ஆ�
����கா���றா�.

ெப�யா� ஆக�� 15 ெகா�டா�ட��� க�����க�
க���ெகா�வைத�ப�� ெத���ைக�� கா��ர� க�����க��கான
���ப �ஷயம� எ��ற க����பட எ��னா�. ஆனா� நா� பத�ைய�
ைக�ப��வத�காக சமய���ேக�றப� நட��ெகா�ள ேவ��� எ��ற
அவ�ய����ளவ� அ�ல என ெப�யா� ெத���தா�. ம��ய ச��கா�
ெபா��த அள�� இ� உ�ைம���கலாேம த�ர மா�ல ச��கா�
�ஷய��� சமய���ேக�ப�தா� ெப�யா� நட��ெகா�டைத ெப�யாைர
வா���� எவ�� உணர����.

அட���ைற�கால�க�� க�����க��� �ரா�ட� கழக�
எ�வா� �ைணயாக ��ற� எ�பைத எ� � ஆ� �ள���றா�. ேதாழ� எ�
க�யாண��தர� சா ��சா��� எ��ய ஜூ� 26, 1951 க�த�ைத��
�ர�����ளா�. அ�� �ரா�ட� கழக� க����� க���� அ���ய�
த��நா�� ம�க�� ��தைல�ேபா�� ெவ��ைய ��ண���� ஒ�
ெப�ய ச��யா�� என ேதாழ� க�யாண ��தர� ������றா�. எ� ேக
இ�� த��நா��� ��தைல என எைத� ெவ��ப����றா� என
����ெகா�ள��ய��ைல. அ�ேபா� க���� த��நா���
��தைல�� என த��� எ�த ஆவண�� ஏ���ெகா�ள�ப����ததா
எ�� ேக�� எ��ற�.

ேதாழ� அன�த� ந��யா�� ெப�யா�� ப�ேக�ற ��ட��� அவ�
ேப�யைத எ� � ஆ� ேம�ேகா� கா���றா�. க����� க��
பண�கார�கைள ஒ��க �த�ப��� ���ற�. இ�� � க ���
கவைல��ைல என ெசா���ட��யா�. ஒ��க ேவ��ய�
அவ�ய�தா�. ஆனா� பா��ப�ய�ைத �டந���ைகைய ஒ��க
ேவ��ய� �க�க அவசர� என � க க���ற�.. இ� அத��
அ��வாரேவைல என ெப�யா� அ�ேடாப� 3, 1951� உைர �க���னா�.

5-11-1951 தைலய�க��� பா��பா�� ���ர�� பைறய��
இ��க��டா� எ�ப�� உ�ைர�ெகா��� ேவைல ெச�வ� �ரா�ட�
கழக�. க����� க�� இ�த� கா�ய��� ஒ��� ெச�ய��ைல. இ�த�



கா�ய� ெச�யாம� �ரா�கைள�� �தலா�கைள�� ஒ��ப� எ�ப�
ெப��த ஏமா�றமாகேவ ����. பா��பன�க� அ�க� ���த க��யாக
இ��ப�� ம�ற காரணமாக இ��கலா�. க����� ��ட���
பா��ப�ய ஒ��� இ�ைல என ெசா�ல��யா� எ��ற ெபா��பட
அ�தைலய�க� ��வாக எ�த�ப����த�. க�����க� ந�
�ேரா��� �ேரா� எ�பதா� அவ�க��� உத��ேறா� என அ��
����ட�ப����த�.

இைதேய �க� ���கமாக 20-11-1951� ெப�யா� எ��னா�. க�����
ெகா�ைகேய �ரா�ட� கழக� ெகா���ள�. எ��த ேவ��ைம���ைல.
��னா� ெச�ய ேவ��� என க����� க�� ��வைத � க ��ன�
ெச�யேவ��� எ��ற�. � க ��னா� ெச�யேவ��� எ�பைத
க����� க�� ��னா� ெச�ய ேவ��� எ��ற�. இைத ��ய
���யாச� எ�ேற அ�ேபா� �ள��னா� ெப�யா�. ஜனவ� 4 1953� இ�த
நா��� க����� க���� ேசாச��� க���� யா� ஆ��க��ேலா, யா�
தைலைம�ேலா இ���ற�. இ�த நா�� பா��பன�க� இ���
க���ச�� ேசா�ய�ச�� ேப��ெகா������றன� என �ம���தா�.

இ�வ��யாய��� இ���பாராைவ இ�ப��தா� ����றா� எ� �
ஆ�.

”இ��யாைவ�� த�ழக�ைத�� ெபா��தவைர உ�ைமயான ேத�ய
இன ��தைலேயா, நா�� ��தைலேயா ெபா�ளாதார ��தைலேயா,
ெப� ��தைலேயா பா��ப�ய�ைத�� சா�ைய�� ஒ��பத�கான
ேபாரா�ட��ட� இைண�க�ப�டா� அ�� சா��ய��ைல. இ�லேவ
இ�ைல எ�ப�தா� எ�த மா���யவா��� ெசா�லாத�� ெப�யாரா�
ெசா�ல�ப�ட�மான �ல� �ற���ள த��வ�.”

இ�வ��யாய� ெப�யா�� ’�ல� �ற�� வா��த த��வ�ைத’
உய��� க�����க� �� ��ற�ப���ைக ெகா��கம��ேம எ� �
ஆரா� பய�ப��த�ப���ள�. க�����க�� தன� ப�லாக தா�
�யாய�ப����ெகா��� அ�ச�க� ���த எ�த ப��� இ��
ெச�ய�பட��ைல.

ெப�யா�ட� க��� ேவ�பா� ஏ�ப�� வ�த ��ன� �வா அவ�க�
அ�வ�ேபா� �ல �ம�சன�கைள எ���ைனயாக த�����றா�. 1934� ஈ
ெவ ரா இ�வா� ேப�னா� என �வா ேம�ேகா� கா���றா�.

“ பா��ப�ய� ஒ�ய ேவ��ெம���, வ�ணா�ரம த�ம� ஒ�ய
ேவ��� எ�வளேவா கால� ேப���ேடா�. ஒ� ������
பயேன�பட��ைல. இ�� அ�த ஜா�கைள��, மத�கைள�� தா��
���� ச�தாய�ைத��, அ�த ச�தாய�ைத� கா�பா��� ெகா������
ஏகா�ப��ய�ைத�� ஒ��க ேவ��� எ�ற ����� வ�� ��ேடா�”



இ�ப�� ேப�ய ெப�யா� 1935� ேவெறா� பாைதைய� கா��ய� ஏ�
என �வா �ன�னா�. பா��பனர�லாேதா� ��ட� எ��
��ட�ப�டேபா� ெப�யா�ட���� தா� ������டதாக �வா
ப����றா�. ஆனான�ப�ட ெகளதம ��த� ஜா�ைய ஒ��க �ய�றா� –
��ய��ைல. ஆ�வா�க�� நாய�மா�க�� �ய�றா�க�-
��ய��ைல. நா� ஜா�ைய ஒ��� ��ேவ� எ�� ஈ ெவ ரா ைக��
க��ைய எ���றா� என �வா �ம���தா�.

கட�த 30 ஆ��களாக அவ� ஜா�ைய எ�ப� ஒ��� வ�தா�- அ��
எ�வள� ெவ�� ெப�����றா� எ�பைத த��நா� ந�க���. அவ�
கா��ய வ�யா� த��நா��� ஜா�ய ெவ��� ஜா�� �ச��
ஒ�ய��ைல எ�ப� ம��ம�ல- மாறாக ெப�� வ�����ற� எ�பேத
எ� ப�வான க��� என �வா ம����டா�. (ஜனச�� 1-1-1958)

அர�ய� ச�ட� ப��� ேப�யேபா� அைத ��தமான� எ��
க�����க� ெசா�ல��ைல. அர�ய� ��ணய சைப�� ஒேர ஒ�
க�����- ேதாழ� ேசா�நா� லா�� ம��ேம இ��தா� . எ�தைனேயா
���த�கைள த��� ெப��பா�ைம ெகா�ைமயா� எ���
ஏ�க�பட��ைல. அர�ய� ச�ட �ைறகைள ஒ��க என ஈெவரா ��
வ�����றாரா? எ�ேலா�� ஒ���ெகா�ள� த�கதாக அ��பைட
உ�ைமக� ப�� வ�த�. ஆனா� ஈ ெவ ராேவா இைத ஆ�ேச��� ச�ட�
��தக�ைத ெந������ ெகா����றா�. மத �த��ர�ப�� ஜா�
ஒ����� ெப�ய தைடயாக இ���ற� எ�� சா��� ெசா���தா� அவ�
எ��� இய�க��� ����றா�.

ச�ட ��தக எ����தா� சா� ஒ����� வ� என ஈ ெவரா க��னா�
அவ�ைடய வ�ைய ஏ��� ெகா�ள ���மா.. எ��� ஜா� ஒ�����
ெகா�ச�� �ைணேபாகா� எ�பேதா� ம�க�� ஒ��ைமைய உைட��
�சைல� ெப���� எ�பதா� க����� க�� இ�த தகாத ெசயைல
க���பதாக �வா எ��னா�. ( ஜனச�� 3-1-1958)

கா��ய�க� பட எ��பா� ஜா� ஒ��ைப ெகா��வரேவ ��யா�.
ஒ� ந�ல ம�த�, நாக�க ம�த�, ஜனநாயகவா�, சமாதான ����
கா���பட� எ��பைத க�ணா� பா����ெகா�� வாளா���க ���மா?
அேத ேபா� ேத�ய� ெகா� எ���- அ� ஒ�வ�� ெசா�ேதா, ஒ� க����
ெசா�ேதா அ�ல. ேத�ய ெகளரவ��� அ��� அ�. இ��� ஜா�ைய
ஒ��க ெகா�ச�� உத�கரமாக இரா� என �வா இ�த எ���
ேபாரா�ட�க� ���� எ��னா�. ( ஜனச�� 4-1-1958)

�ரா�ட� கழக� நட��ய அைடயாள� ேபாரா�ட�க� ���த
�ம�சன� பா�ைவைய ெதாட��� �வா எ��வ�தா�. பா��பன�� �ைச
ெசா�ைப ���� ஆ��� எ��� ��டா� ஜா� ஆ�ேறா� ேபா���மா?
���ைய� க�த��தா� ஜா��� க�த��க�ப�� ��மா? ��ைல



அ��தா� ஜா��� அ��� ��மா? இ�தைகய அநாக�க ெசய�க�
அ�ம��க� த�கைவய�ல. க����� க�� க���பதாகேவ �வா
எ��னா� . ( 7-1-1958 ஜனச��)

வா��ைக� ேபாரா�ட���, வ��க� ேபாரா�ட��� ஒ�டைவ�பத�
�ல� ெபா�ம�க�ட���� மத ந���ைகைய கழ�ற ேவ��� எ��ற�
ெல�� வ�. க���� �ர�சார��� �ல� மத ஒ��� நட�த ����
எ��ற� �ரா�ட அ��ய�க �ர� வ�. அரசா�க�ைத� ெபா��தவைர
மத� த��ப�ட �வகார�- க��ைய� ெபா��த ம��� அ�ப��
க�த��டா� எ��றா�க� க�����க�.

எ�த ச�த��ப���� மத எ���ைப� த��வ��யாக ல��ய ��யாக
வ��க� ேபாரா�ட���� ெவ��� நைடெப�� ப��த���
ேபாரா�டமாக� ைகயா�� தவைற� ெச�ய� �டா� என ெல�� ��வைத
�வா எ���� கா��னா�. ெல�� க����ப� �க ��க வ��க�
ேபாரா�ட���� ெவ��� ப��த�� ேபாரா�ட�ைத நட��வதாக �வா
எ��னா�.

ேசா�ய� ��ய�� மத �த��ர���� ப��ரண பா�கா��
இ���ற�. ஆ�ர�கண�கான மாதா ேகா��க�� ம��க�� அ�ேக
இ����றன. அேதெபா��� ��ஞான உலக� க�ேணா�ட��ட�
வா��ைக நட��� ேகா��கண�கானவ�க�� இ���றா�க�. உலக�
ெபா��� த�ழ����தா� என �வா ��டெதா� �ள�க�ைத த�தா�.
(ஜனச�� 7-11-1954)

மா���ய�� � � க�� எ��ற �� ப�� ஒ�ைற �வா
எ�����தா�, அ�ணா அவ�க� � � க இத�க�� எ�����தவ�ைற
’அ�� �ட�����’ எ����கா�� �வா தன� ம�ெமா�ைய� த��றா�.

�தலா�வ��க� த�க�ைடய �ர�ட� ெகா�ைளைய நட�த எ�தான
ஆ�த�களாக� பய�ப���� மத�ைத��, மத �தாபன�கைள��,
ேகா��கைள�� அ��தா�தா� ��ஞான��வ ெபா� உைடைம
�ைலெபற ���� என அ�ணா ெசா��றா�. இத�� ப�ல���� �வா
இவ�க� இய�க�ய� ேலாகாயதவாத�ைத அ��பைடயாக ெகா��றா�களா
என �ன�னா�. க����� க���� அ��வார� அ� எ��றா�.

�ரா�ட இய�க� இ�ைறய ேகாஷமான ஒ�ேற �ல� ஒ�வேன
ேதவ� மா���ய ேகாஷமா. இ�ேகாஷ��� மத மய�க��� அ�தைன அ�ர
�ண�க�� ச�ராட இட���. � �க தைலைம �ட� க�����க��
��ட��� ப�ர�க மத எ���� இட� ெபறாததா� அவ�க� உ�ைமயான
ெபா��ைடைமவா�க� அ�ல� எ���றன�. த�கைள மா���ய
��தா�த�ைத� பர��� மகா ச�� எ���றன�. பளா பளா! மா��ைச�ட



�ற�த மா���யவா�க� என �வா�� �ம�சன� ெச��ற�. (ஜனச�� 14-11-
1954)

மா���யவா�க�� க�ேணா�ட� ெபா���த�வா�க��
க�ேணா�டமா��- �ரா�ட தைலைம�� க�ேணா�டேமா
க����த�வாத க�ேணா�ட� எ��ற ����� வாசக�கைள �வா
அைழ�� ெச�வைத இ�த �வாத�க�� பா��க ���� (ஜனச�� 28-11-
1954). ��க தைலைம�� மா���ய ேவஷ� எ�� �ட �வா க��ைர
ஒ�ைற எ�����தா�. (ஜனச�� 5-12-1954)

’��தைல�ேபா�� �ரா�ட இய�க��’ எ��ற �� ேதாழ� �
ராம����யா� எ�த�ப�ட ஒ��. 1983� ெவ�யான�.
���ைர�ேலேய ேதாழ� � ஆ� அவ�க� �ரா�ட� இய�க� தா�க�
��ைவ�த �ழ�க�கைள எ��த� ைக��டன� எ�பைத� ���றா�.
�ரா�ட நா� எ�பைத� ைக��� இ��ய ஒ��ைம�� ��பதாக ��க
அ��க ��வ�தைத� கா���றா�.

ெமா�வ� மா�ல�க��கான �ள��� நாெட��� வள��ேதா��ய
கால��� இ�த �க���� ேபா�ைக இ�த�தைலவ�களா� ����
ெகா�ளேவ ��ய��ைல. த�ழ��, மைலயா���, க�ன�ய��,
ெத��க�� ஒேர �ரா�ட இன�ைத� ேச��தவ�க� எ�� ��ய இ�த
தைலவ�க� இ�த நா�� ம�க�� வா�� �ரேதச�கைள ஒேர
மா�லமா��டேவ��� எ�ற ேயாசைனைய ராஜா� ��ைவ�தேபா�
அைத ஏைனேயா�ட� ேச��� எ���தன�.

ச�க �����தவா�க�� ’ெப�யா� ராமசா�’ தைல �ற�தவ� எ�பைத
ப���ட � ஆ� அவைர ’தவறான த��வ��� த�ைத’ எ�றா�. மா�வா�,
�ஜரா�� �தலா�கைள�ட �க�� ��த��ய த��நா��
�தலா�க��� ெதா���ைற�� வள���ட ����� அ�லாைஷகைள
���� ெச�� ெகா�ள இ�த இய�க� பய�ப�ட� என எ��னா� � ஆ�.

ெத����ய �பர� ெபடேரஷ� 1916 � தன� ஆர�ப அ��ைக��
இ��ய ம�க�� ஒ��ைமைய வள���ட இ���ள ���ைல��
ஆ��ேலய ஆ��யாள�களா� ம��ேம ����. ஆ��ல ஆ��யாள�க��
அ�கார�ைத ஒ��பத�கான நடவ��ைக எைத�� நா� ஆத��கமா�ேடா�.
இ��ய அரசான� �� ம��� சமவா��� எ�� உ�ைமயான �����
ெகா�ைக��ப� இ��� ெதாட��� ஆள�படேவ��� என
க��பவ�க� நா�க� என எ�����தைத �ஆ� ேம�ேகாளாக� த��றா�.

ெத����யா�� ����� ெதா��க���� ெதா��கைள வள��க
����� இ��ய� நல�க���� �ர�பா� �ைடயாதா- ெத� இ��ய
�தலா�க� வள���வ�� ேத�ய இய�க�ைத ஆத��காம� எ�ப� இ��க
����- இத�� ஜ��� க���ட� ப�� இ��ததா என �ஆ� ேக��



எ���னா�. ெச����த வ உ �ைய�� ������றா�. ெத����யா��
��க�, ேதா�ட�ெதா��க� ����� �தலா�களா�
அைம�க�ப�டைத � ஆ� �ள���றா�.

ஜ��� க���� �ர�க�களான ஜ��க��, ெப�
�ல��வா�தா�க�� அவ�க�� �ராமணர�லாத �வசா�கைள
�ர��யைத � ஆ� ��ைவ��றா�. வ���வா����ட� �ட ஆர�ப�
கால���, 1920 ேத�த� ேநர��� �ட இ�ைல. 1920-26 கால��� அவ�க�
ம���சைப�� ஏ� ைவ�க�பட��ைல- 1926 ேத�த�வைர ஏ�
கா����கேவ��� எ��ற ேக��ைய � ஆ� எ������தா�.

ேதாழ� ��காரேவல� ��� நாைக ெதா��ச�க�ேதாழ�க� ���
ெப��ல� ர��ேவ ����� க�ெப�யா� ச�வழ�� ேபாட�ப�டேபா� ,
அைத �சா��த ேக � ெல��மணரா� ��காரேவல��� ஆ��த�டைன
வழ��யவ�. இவ� ெச�ைன ைஹேகா�� ��ப�யாக ஜ��� ம���சைப
கால��� உய��தைத � ஆ� ����கா���றா�.

ஜ��� இய�க� ேவ�- ெப�யா� இய�க� ேவ� எ��ற தைல���
ஒ� அ��யாய� � ஆ� ��� இ���ற�. அ�� ெப�யா� �யம�யாைத
இய�க�- சமத�ம இய�க�- என பய��தைத�� ’நா� ஏ� நா��க�
ஆேன�’ �ர�ைன��� ��ன� �யம�யாைத �ைச�� ம���
ெதாட��தைத�� �ள�� எ���றா�.

ஜ��� க�� ம���சைப �த��ர ல��ய ெதா�ட�க� ��
க�ட������ட தா��த�க�, வழ��க� ����� � ஆ� ேப��றா�. 1935
ச�ட�ைத வரேவ�ற ஜ��� க���ன� கா��ர� ேத�த�� ��க ��வான
��ன� ேதா��ைய த�� ம�களா� �ராக��க�ப�டைத�� எ���றா�.

1937-39 கா��ர� ஆ���� சாதக பாதக�க� ���� ேப�� � ஆ�
ராஜா��� �ல ந�ல ���கைள ஜ��� க���ன� எ���தைத��
������றா�. ராஜா� ெகாண��த �த� ச�ட� �வசாய� கட� �வாரண�
ச�ட�. அைரவ�� அதாவ� ’ெகா��த- ெகா��க இ���� கட���’ �
100�� 6 �� ேம� �டா� என பல �ராமணர�லாத �வசா�கைள
க��வ������� கா�பா�ற வ�த ச�ட�. இைத ஜ��� க���ன�
எ���தன� என �ம����றா�.

ஜ��தா� �ைற ���� �சா��� ��� ெசா�ல வ�வா� ம���
�ரகாச� தைலைம�� ெதேன�� ��வநாத� க��� ேபாட�ப�ட�.
�ழ����ய ஆ���கால������ ஆவண�கைள ஆ�� ெச�� ஜ��தா�
�ைற�� ேக�கைள ����கா�� ஒ��கேவ��ய �ைற என� க���
ப���ைர�த�. ஜ��தா�க� �� இ��த ��க� என�ப�ேவா� ஆ�ர����
999 ேப� �ராமணர�லாதவ�க�தா�. ஆனா� ச�டசைப�� ஜ���
உ���ன�க� இைத எ���தன�.



��ற பர�பைர ச�ட� ஒ��க�பட அ�� கா��ர� ேசாச���க�
�ர� ெகா��தன�. ராஜா��� தய�க� இ��த� . � ஆ�, �வா,
���ராம��க�ேதவ� இ��ய�க�க�� ����றன�. ��ன� ச�ட�ைத
ர�� ெச�ய ஏ���ெகா�� அரசா�க நடவ��ைக வ�த�. ��னதாக 1920
�த� 15 ஆ��க��� ம���களாக இ��த ஜ��� க�� இைத ஏ�
ெச�ய��ைல என � ஆ� ேக��றா�.

இ�� க�டாய� எ��ற தவைற ராஜா� ெச�தா�. தா�ெமா�யா�
���� என� ெசா�� எ�ய பாட�கைள�� உ�வா��யவேர அ�வா�
ெச�தா�. த��நா�டவ��� ம��ய அர� ேவைலக� �ைட�காம�
ேபா��ட��டா� என அ��ேய ெச�வதாக ெத���தா�. இைத ஈ ெவ ரா,
மைறமைல அ�க�, ேசாம��தர பார�யா� க�ைமயாக எ���தன�.
இய�க�க� எ��தன. ெப�யா� �ைற�த�டைன அ�ப��தா�.
ெப�யா��� ஏ�ப���ள ெச�வா�ைக பய�ப��த ����ய ஜ���
க�� அவைர தைலவரா��ய�.

��வா��� 1940� ஜ��� க���� மாநா��� ெச�ைன ராஜதா�
����� ச��கா�� �ேழேய த�நாடாக ���க�படேவ��ெம��
��மான� இய�ற�ப�ட�. இைத ��ைதயான ேகா��ைக எ��றா� � ஆ�.
இ�ப���� இ�லாத ெத���, மைலயாள�, க�னட� ேப�ய �ற
மாகாண�க�� இ��தவ�க� �ரா�ட�க� இ�ைலயா என ேக��
எ���னா�. இவ�க��� ����� ஆ�� ஒ���ேபா���ேம எ��ற
அ�ச��, ெச�ைன ராஜாதா��லாவ� அ� ���க��� எ��ற சபல��
இ��ததாக இைத �ள���றா�.

����� ஆ���� ��தா� �ரா�ட� கைல, நாக�க�,
ெபா�ளாதார�ைத பா�கா�க ���மா�- இ� அ�ம�கைள
அவமான�ப���வ� ேபா�றேத என � ஆ� �ம�சன� ெச��ற�. 1944�
ஜ��� க��ைய கைல��� மாநாடாக �ரா�ட� கழக� உ���� மாநாடாக
ேசல� அைம�த�.

����� ஆ��ைய பா�கா�க �ர�ட� ��பலா�
ேதா����க�ப�ட ���க��ைய இ��� த�க� �தாைதய�க�, தா�க�
அத� வ��ேதா�ற�க� என �ரா�ட இய�க��ன� மா�த���ெகா�வ�
�ய�பான� , ேவ��ைகயான� எ�றா� � ஆ�.

ெப�யா� நா��க� �ர�சார��� �ல� கட�� ந���ைக ஏ�
மைறய��ைல- ஜா��பா�பா�க� ஏ� ேபாக��ைல என�ேக�� அைத
ெப�யா�� சமத�ம �ர�சார� ஆர�ப�� ���� எ��ற அ��யாய���
� ஆ� �வா���றா�. ெல�ைன ேம�ேகா� கா���றா�

“ மத�ேக�கைள ெவ�� �ர�சார �ைறக�� �லமாக ம��ேம
�தற����ட���� எ�� க��வ� மட�தனமா��. மத� எ�� �க�த�



ம�த �ல�ைத அ���� ெகா����ப� ச�தாய�����ேள��ள
ெபா�ளாதார �க�த��� �ர�ப���.. �தலா�க��� எ�ராக பா�டா�
வ��க� ����ண�� ெபறாம� எ�வள� ேபாதைனக� ெச�தா��
அ�ெவா� �ைட���டா�”

நா��க� �ர�சார� க���� கடைம எ�பைத ெல�� உண��தாம�
இ�ைல எ�பைத�� � ஆ� மறவாம� ������றா�, அ�
வ��க�ேபாரா�ட கடைம�� ெவ�ேய இ��க��யா� எ��றா�.

’வரலா�� �பர�க�� �ரா�ட இய�க� க�பைனக��’ எ��ற
அ��யாய� ஒ�ைற�� � ஆ� இ�� த���ளா�. 1946� ெப�� லார��
�� இ��யா��� அ�கார மா�ற� ப�� ���கைள ெசா�ன ��.
ெச�ைன கவ�ன� ச� ஜா� ேகா��ட� ெச�ைன ராஜாதா������
����� ஆ�� ேபாக��டா� எ��ற மகஜைர ெப�யா� ெகா��தா�.
அ�ணா அ�ேபா� � க�� தா� இ��தா�. அவ�� எ���க��ைலேய என
� ஆ� ������றா�.

இ�வ��யாய���தா� அ�ணா அவ�க� எ��ய ’ஆ�யமாைய��’
மாைய ���� � ஆ� எ��னா�. �ரா�ட நா� எ�ற க�பைனைய �ைல
நா��வ�காக க�� ���பேதய�� , ேவ� வரலா� இல��ய சா�றாகா�
எ��ற ����� � ஆ� வ��றா�.

ப�ைட�கால� ப��ய தவறான அ���ைற எ�� ப����
�ரா�ட நா�, �ரா�ட� எ�� அவ�க� ���ேபா� உ�ைம��
த��நா�ைட�� த�ழ�கைள�� தா� க���� ெகா���ளன� எ�ப�
ெத�� என � ஆ� ������றா�.

ஆ��க வ��க�க�� அர� �ராமாண மத� எ�� அ��யாய���
ெத�னா��� ம����லாம� வட நா���� �ராமண�க�
இ���றா�கேள அ�� அவ�க� ஆ��க������ ��தைல எ�ப�
நைடெபறேவ�டாமா / ெத�னா��� ம���தா� ��தைலயா எ��ற
ேக�� � ஆரா� எ��ப�ப�ட�.

அ�ணா எ��ய ’பண�ேதா�ட�’ ���த �ம�சனமாக அ��
��ஞான ேசாச�ச� எ�� பா�ைவ��ைமைய � ஆ� �வா���றா�.
பண�ேதா�ட� �ரா�ட இய�க��� அ��பைட த��வா��த ��க��
ஒ�ெற��றா�. வடநா�� �ர�ட� எ�ப� ப�பாைய ைமய�ப��� ேப�ய
ஒ�� என பண�ேதா�ட� ப��தவ�க��� ெத���.

�தலா� ெதா�லா� தகரா�� எவ� ப�க� �யாய� எ�பைத
ெபா�ம�க� �யாய� தரா��� ெகா��ேபாகேவ��� எ��ற
க����பட அ�ணா அ�� எ����ளைத � ஆ� ����கா���றா�.
ெபா�ம�க� ��� வழ��ைர�� ��ேக��� கா�ய� என அ�ணா



எ��யைத � ஆ� கா���றா�. இ�தா� ேசாச�ச� ெபா��ைடைம ��கா
என�ேப�வ�த �ரா�ட� இய�க அ��பைட ச�க� ெபா�ளாதார� த��வ�
என � ஆ� �ம�சன� காண�ப��ற�. வ��க சமரச� ெகா�ைகதா� �ரா�ட
இய�க� ெகா����பதாக�� � ஆ� ������றா�.

அ�த� கால��� �ரா�ட த�� தனவ�த�க� ப�மா, இல�ைக,
��க��� ெச�� க��வ���� ெகா���, ெகா�ைளய��த பண�ைத
���க ஊ�க�� அர�மைனக� க���ெகா�டன�. இ��யா��
ஆைலகைள �வ�க��ைல. இ�� �ஜரா�� �தலா�க� வ�தன�.
ெசளகா�ேப�ைட வ����டேத என� ெசா�னா� ேபா�மா. �லதன�
��மா���கா�. ெதா��க�� பா��.

அழக�பா ெச��யா� ேபா�றவ�க� ெதா�� �வ��னா�க�.
��ைதயா ெச��யா� வ���தைலவராக இ��தா�. ேகாைவ�� ��க�
வ�தன. � � நா�����ட ெப�ய ெதா��சாைலக� �வ�க��ைல.
��எ� ���ப� ேமா�டா� ெதா��� வ�த�. இ�ப� �ரா�ட
�தலா�க� உ�வான�� அவ�கைள ஆ�கா�ேக எ���த�� �ரா�ட�
ெதா�லாள�கேள.

அ�ணா அவ�க� 1947� ேக����கேவ��ய ேக�� ஏ� த��நா��
�யாபார� ேகாமா�க� த��நா��ேலா, இ��யா�� ேவ� ப���ேலா
ெதா�� �வஙக��ைல என இ�����கேவ��� என � ஆ�
பண�ேதா�ட���� தன� ப�ைல ��ைவ��றா�. த�� நா��� ெதா��
வளரேவ��� எ�ப� இய�பான அ�லாைஷதா� எ�பைத ஏ�காம�
இ�ைல. வடநா�� �ேவஷ� இ��பைத ����கா�� �ல ெதா��க�
த��நா���� ெகா��வ�வைத த��நா� கா��ர� ஆ��
பய�ப����ெகா�ட�.

1957� க����� க�����ேள �ரா�ட� இய�க� ���த
பா�ைவ�� ச��ைச இ��தைத � ஆ� ஏ��றா�. �ரேதச �தலா�க�
ம���� ேபா���� �ர�பா�க�� வ�வைத�� ����ெகா�ள
���� என எ��னா�. �ன ��த� அ��� ஏ�ப�ட மா�ற�கைள
�வா���றா� . கா��ர� ேதா�� 1967� அ�ணா�� ஆ�� ஏ�ப��ற�.

�ன��த���� �ற� �ைற����� ெவ�வ�த அ�ணா �ரா�ட
நா� ேகா��ைகைய ைக��வ� ப�� அ���தா�. ெசய���, ெபா����
என எ��� �டாம� இ�த ��� அ���க�ப��ற�. இத� ம�ம� ப���
ேபசேவ��� எ��றா� � ஆ�. த��நா��� �தலா�க�� ஆதரைவ
ெப�� ��ேன�வ�த � � க��� அவ�க�ட���� வ�த ெந��க�
இத�� காரண� எ��ற ����� வ��றா�.

த��நா� ெதா��வள����� ��றாவ� இட���� வ�த ேநர�.
இ�� உ�ப��யா�� ெபா��க��� இ��ய ச�ைத ேவ��� எ��



�ைல�� �ரா�ட நா� ேகா��ைக�� அ��த� இ��க ��யா�.
�ல�ெபா��க��� த�� �தலா�க� எ�� ேபாக���� ேபா�ற
�ள�க�ைத � ஆ�ட� ெபற���ற�.

அ�ணா அவ�க� ெதா�லாள� �ர�ைனக�� �யாயமாக நட��
ெகா�டைத�� பல ேபாரா�ட�க�� ���� ெகாணர ஜனநாயகமாக
நட��ெகா�டைத�� � ஆ� பாரா���றா�.

�ரா�ட நா� ெபா��ைடைம ��கா எ�ெற�லா� ேப�வ�தா��
நா� �தலா���வ� பாைத�� ேபாவைத அவ�க� எ���க��ைல.
த��நா��� �வசா�க�, ெதா�லாள�க� �� ஆ��க� ெச���வ�
அ�கமாக �ராமணர�லாத ெதா�ல�ப�கேள. �ரா�ட இய�க�
த��நா�� �தலா�க��� பா�ப�� இய�க� எ��ற ����ேக 460
ப�க�க� ெகா�ட இ���� ேதாழ� � ராம���� வ�தைட�றா�. இ�த
�ம�சன�ைத �ராக��க ��யா� எ�பேத அ�பவமாக�� இ���ற�.

ெப�யா�ய� �ற���ைக க��ைரக� ெதா���� ெப�யாைர
�ம���க வ�பவ�க� ச�� அவசர�ப�� அவ�ட� ேகா�பா���
ெத���ைல- ������ �� �ர�க� இ��தன- ெகா�ைச�
ெபா���த� ேநா��ட� அ��னா� என ெசா�வ� வழ�க�.. ெப�யா�
�தான ப�ேவ� வா���க�� இைவ�� ஒ��, இைவ�� சா��ய�
எ�ப�� நம��� க��� மா�பா� இ�ைல. எ��� ந�ன ��தைனக��
ெவ��ச��� பா����ேபா� இ�த �ம�சன�க�� பல ெபா�ள���
ேபாவைத�� ����கா�ட ேவ��யதா�ற�. ����ைமயான
ேகா�பா���வா�க�கைள ெச�த� எ�பத�� எ�ராகேவ ெப�யா�
இ��தா� எ�ப�� ����ட�த�க� என ெசா�ல�ப���ள�.

ெப�யா� ெரா�ப�� நா��கான த��வவா� அ�ல. ப��பா�கைள
ேநா�� அவ� எ���ெகா����தவர�ல. �ன�ேதா�� அ�க�
க��ய�வ�ற ப�லா�ர�கண�கான ஒ��க�ப�ட ���னைர ேநா��
ேப��ெகா����த ’க�சாவான’ ��தைனயாள�. அவ� எ��யைவ
ஆ�ேவ�க� அ�ல. �ர�சார ெவ���க�- அவ� ேப�ய அைன�ைத��
ம�க� �ர� ேநா��ய உைரயாட�க�� அ�கமாக பா��கேவ��� என
யதா��தமான ம����ைட �ற���ைக �� சா�பாக ேதாழ�க� அ. மா���,
ெபா ேவ�சா�, ர���மா� ைவ�தன�.

இ�� ராஜ� �ைற க��ைர�� அ�கார� எ�ப� அர�ட� ம���
������பத�ல; ப�ேவ� ம�ட�க�� ச�க ம�த உற�க��
�ர����ப�- ஒ� �����ட சா�� ச�கெம�ப� அ� ��வாக அ�
அரசா�க அைம�பாக ெசய�ப�வதாக�� க��க ����. இ��ைல
சா�ய�ைத �ரதான எ��யா���ற�. மா��� பாவ� அவ� எ�ன க�டா�-
இ�த நா��� ெசா�த ம�க� �ற�� ���ர�களா�க�ப��, ேவ�ம�களா�
க�த�ப��ற �ைலைமைய� ப��? என� ������றா�.



ெப�யா� அர�ய� வா��� ெதாட�க�தேல அவர� உடன��
���ேகா�க� வ���வா� உ�ைமக�, இட ஒ���� ேபா�றைவதா�.
இைட�� ெபா��ைடைம� ��தைனகளா� கவர�ப�� அவ�ைற��
�ர�சார� ெச�ய ��� ெச��றா�. ஆனா� அைவ �க� ெதாைல�ர
இல��ய�க� எ�ப� அவ���� ெத���. �ர�ைன வ�த�� அைத�
ெகா�ச� ஒ��� ைவ����� த��ைடய �ரதான, உடன� இல��யமான
வ���வா� உ�ைமக��� வ��றா�. ஆனா� வா�நா�� இ��வைர
ெபா��ைடைம� ��தைனக��� எ�ராகேவா, �தலா�ய�, கா��ய�
ேபா�றவ�ைற ஆத��ேதா அவ� ேப�ய��ைல. ���தவ�க� ��த ெசய�
த��ர� எ�� �கழலா�- ���காதவ�க� ச�த��பவாத� �ைழ��வாத�
எனலா�. இ�த �வாத��� எ�த ஒ� ச����ைல எ��ற வைரயைற��
ராஜ� �ைற வ��றா�.

ேதாழ� ேகசவ� இய��� இய����ைய ��ைவ��றா�. ஓ�
இய��� �� அ�ச�கைள�� ம��� அத� ெச� ெந�ைய��
��மா��க���ய உ�ளா��த அ�ச�க�, அவ���� இைட�லான
இைண��க�, அவ��� ெசய�ப�� ��க� ஆ�யவ�ைற� க�ட�வத�
�ல� ைமய� க��தா�க�ைத அைடயாள� காண இய��. ஒ� ���பான
கால எ�ைல, ஓ� உலக� க�ேணா�ட�, வ��க �ைல�பா�, ைமய�-
��ெற�ைல� க��தா�க�க� நைட�ைற�ப���� வ�வ�க�
ஆ�யனவ�ைற� த���� ஓ� இய�க�ைத அைடயாள�ப��த இயலா�.

ெப�யா�� பா�ைவ இய��ர வைக�ப�ட ெபா���த�ய� பா�ைவ
எ�பைத ேகசவ� ஏ��றா�. க����த� பா�ைவேய ெப�யா�ய
நா��க��� ந�வமாக உ�ள� எ�ற ���� ச�ேய எ��றா�.

த�� ேப�� ப���� ெதா���� வ��தக���� ���ட�
�லதன�� இ��ய �லதன�� இ��தெனெவ��� இ��ய �லதன�
�க��ைற�. இ��ய �லதன�ைத�� வடஇ��ய �லதன�, �ரேதச
�லதன� என� ���கலா�. ���ட� �லதன��, பா�� ப�யா
�லதன��, ெச��யா� �ராமண� �லதன�� ஒ�ேறாெடா�� கல�ேத
ெதா��� ஈ�ப����தன; த��த�யாக�� இய��ன. இ��ய
�லதன�க�� பா�� ப�யா �லதன� அ�க �ர�� ெகா�டதாக��,
அ��த �ர�� �ைல�� ெச��யா�, �ராமண� �லதன�� இ��தன.
இ�த� �ழ�� எ�லாவ����� ேமலா��க �ைல�� ���ட� �லதன�
த�� தைட��� இய�க�� ெச��யா� �லதன� தன�� ேம� �ைல��
உ�ள பா�� ப�யா �லதன��ட�� தன�� ���ைல�� �ராமண
�லதன��ட�� ேமா��ெகா��� ஒ��ப��� இய�க
ேவ�����த�.

த��ேப�� ப��க�� பாலா�, காேவ�, தா�ரவ��, ைவைக ஆ�ய
ந�க�� வளமான ப��க�� �ராமண �ல�ைடைம க�சமான�.
இவ�க� த��, ெத���, மரா��, க�னட� ேப�� �ராமண�க�. அ�த�த�



ப��க�� க�ள�, ��பனா�, அக�ைடயா�, வ��ய�, மறவ� ஆ�ய
�ல�ைடைமயாள�க�� இ��தன�. ச�க அைச�� �தலா�ய
�வசா�க�, தர� வ�க�க� பல சா������ வ�தைத�� ேகசவ� த�
க��ைர�� �ள���றா�.

���ட� ஏகா�ப��ய��� வ�நட��த�லான ஜனநாயக���
�ழைம��க����� மாகாண அைம��க�வைர பா��பன��� ேம�
ேநா��ய ஆ��க�� பா��பனர�லாேதா���� ஆ��க��ைம��
இ��த�. பத�க�� எ�லா �ைலக��� பா��பனேர இ��தன�. அேத
ேநர��� ேம��ைல வ��க உ�வா�க��ட� அ��ைல வ��க
உ�வா�க�� �க��த�.

�வசாய��� �வசாய���க�, ���வசா�க� ��ப���
ைவ�க�ப�டன�. ெநச��ெதா��� பா��க�ப�ட�. பா��பன� பா��பன�
அ�லாதவ�ட���� உ�வான வ�� �தலா�க�, ம��� �தலா�க�
இைடேய ஒ��ைம�� ேபா���� இ��தன.

ெப�யா���� அர�� க�டைம����� உ�ள உறைவ�
������ேபா� ெபா�வாக ந��ற� எ�பதாகேவ ேகசவ� பா���றா�.
ராஜா� கால� த�ர அ�ப��தா� உறைவ ைவ����ததாக ெசா��றா�.
ெப�யா�� ��ென�ைல�� ��ென�ைல�� இ�த�
க�டைம�����ேள அட����ள�. அவ� ஏகா�ப��ய ெபா�ளாதார�
க�டைம��� அைத� சா�����த �தலா�க�, ஜ��க�, தர� வ�க�க�
ஆ�ேயா�� நல�கைள ைமய�ப���னா�. ஏகா�ப��ய��� ேநர�
ஆ���� �� �ரா�ட நா��� ���ைன� ேகா��ைக எ�ப� ஏகா�ப��ய
ெபா�ளாதார� க�டைம��ட� ெதாட��ெகா�ட த��� �ரேதச
�தலா�க�� �லதன� பா�கா����� ச�ைத உ�தரவாத�����
உ�யதாக� காண இய��.

1950��� ��ன� �ரா�ட� �லதன�ேதா�, பா�� ப�யா பா��பன�
�லதன� இைண�� ���� ெதா��க� ெப��தன- �ரேதச
தர��தலா�க�� இ��ய� ச�ைத �ைட�த� எ�பைத கவ��க
ேகா��றா� ேகசவ�. ெப�யா�� அர�ய� எ�ைலகைள த��� �ரேதச
�ரா�ட தர� �தலா�ய� வைரயைற ெச�ததாக ேகசவ� �����
வ��றா�.

ெப��பா�� ெதா�லாள� ப�க� ��றவ� ெப�யா� என� �����ட
ேகசவ� அ��பைட ம�க�� ேபாரா�ட�க�� ேபா� அ�தாப� ேதா��த
வா� உபசார� இ��தா�� இ�தைகய �ர�ைன�ெக�லா� காரண�க�
ச�க ஜா� ேபத �ைற�� - கட�� க�ம� ந���ைக�� இ����றன-
பா��பன சா��ர�க�� �ற� ேபத க��த�க�� இ����றன என��
�����டா� ெப�யா�. வ��க�க�� �ர�ட� த�ைமைய� பா�கா���
அர� இய��ர��� த�ைமைய� ெப�யா� அ�பல�ப��த��ைல. இன



ஒ�ைம வ��க �ர�ெகா�ட ச�க�கைள உ�வா�க �ைன�த வ��க சமரச
��தா�த� என ேகசவ� வைரயைற ெச��ற�.

பா��பன���� பா��பன� அ�லாதவ���� இைட�லான சா�ய
�ர�பா�கைள ைகயா�ட �த�����, பா��பன� அ�லாதவ����
தா��த�ப�ேடா���� இைட�லான சா�ய �ர�பா�கைள� ைகயா�ட
�த����� ேவ�பா�க� இ��தன. ��னைத� பைகைம �ைல��
க��னா�; ��னைத பைகய�றதாக� க��னா� எ��ற மாேவா பா�ப�ட
�ள�க�ைத ேகசவ� ைவ��றா�. சா�ய ஒ���, ��டாைம ஒ���
����� ெப�யா�ய��� எ�ைலகைள� காண ம��ப� ச�யாகா� எ�ற
ம������� ேகசவ� வ�தா�.

ஏ எ� ச�டநாத� அவ�க� ெச�ைன� ப�கைல� கழக���
ெசா�ெபா�� ஒ�ைற 35 ஆ��க��� ��ன� ஆ�����தா�. அைத
1984� ‘த��நா��� �ரா�ட இய�க�� அத� பார�ப�ய��’ எ�ற
தைல��� �ர�ரமாக ெவ������தன�. அவ� ெவ���ட க����க��
�ல இ�� தர�ப��ற�.

ஆ�ய� ப�பா��� த�வைல எ����, ��கால��� வா���வ�த
த�ழக ம�க� ேபாரா�டேமா �ர��ேயா ேம�ெகா�டத�� எ�சா���
இ�ைல. ஆ�ய�� ப�பா���ெகா�ைகயான� ���ப��லா �ைல��
ஏ���ெகா�ள�ப�டத�கான ����க� ஏ�� ச�க இல��ய��ேலா,
ச�க� ம��ய இல��ய��ேலா இ�ைல.

த��நா�ைட ஆ�ட ப�லவ�, ேசாழ�, பா��ய� எவ�� பா��பன�
எ���ைப� �ல�ப��த��ைல. உ�ைம�� பா��பன�கைள
வடநா������ அ�வ�ேபா� ��ட� ��டமாக� த���தத���,
தா�க� க��ய ேகா��கைள� ��� அவ�கைள� ��யம���யத���
அ�ம�ன�க� தா� ெபா��பா�க� ஆவ�.

பா��பன� அ�லாதா� இய�க� 1917க�� வ�� ெப����கழ
ஆர���தேபா� பா��பன�தைலவ�க� அ����ற��ட�
ெசய�ப����கலா�. ஒ�வரா� �ட� த�க�ைடய ��தைனைய��
அ�ைவ�� மைற���ெகா����த மாய�க��ைரைய ���ெத�ய
��ய��ைல. 1967� � � க ஆ�� அைமய உ�வா�ட பா��பன�
அ�லாதா�� ெகா�ைக அ��ைக அ��பைட அைம���ெகா��த�.. இ�த
ஆ���� ஆதார�க� ���க��யா� நா�ட�ப�ட�. த��நா���
�ைகயான த�ப��ண��� வள����றலா���. இ�த�ப�றான�
த���ேகா, த�ழ��ேகா �ைற�த பல� தராத இ�� எ����
ேபாரா�ட���� வ�ேகா�ய�.

1920, 23, 26 ஆ�ய ஆ��க�� அ��த��� ேத�த�க�� ���க��
ெவ���ெப�ற�. 1935 ச�ட�ப�யான ேத�த�� கா��ர� ப�ேக�ற



�ழ�� ���க�� ச�ைவ� க�ட�. அ�க�� ம�க� ஆதரைவ
அ��பைடயாக ெகா��ராத��, �ராம அள�� க���� ெதா�ட�கைள
ெப��ராத�� காரணமாக� ெகா�ளேவ���.

அேதேநர��� ���க���� பா��பன� அலலாதா� இய�க�� ����
ெச�ற மர� த�ேபா� ஆ��க� ெச���வ��, ச�க வா��� ெதாட���
ஆ��க� ெச��த இ��ப�� வரலா��� ���க� த�க ஒ�றா��. இ�த
மர�கைள உ�வா��வ�� ெப�யா�� ப�� உள�கவர� ��ய�; ஆ���
க�த�பட���ய�.

பா��பன� அ�லாதா� இய�க������ மா�ப�ட �ரா�ட� இய�க�
1939 ஆ� ஆ���தா� ெவ��பைடயாக தைல��கலா���.
�டாஃேபா�� ���� அவ�க�ட� ெப�யா� �ரா�டநா� ேகா��ைகைய
ைவ�தா�. �ரா�ட�க�� ெச�ைன மா�ல� இ��ய அர�� ேநர�
ஆ���� உ�ப�ட த� மா�லமாக� ���க�படேவ��� என ��மான�
இய��னா�. �ரா�ட நா�ைட� சா��த �றப��க� இைத ஆத��க��ைல.
இ� ���க���� பைழய ச��களான உய����ன�, �ர��க�,
�வா�பக��க�, ஜ��க� ஆ�ேயா��� �க�� வா��பாக அைம�த�.
1944� ேசல� மாநா��� அர��பத�, ப�ட� �ற�� என ��மா��ததா�
பைழய ப�றாள�க� ெப�யா�ட���� த�ைம �ல���ெகா�டன�.

ெப�யா�ைடய ேபாதைனக� ம�கைள� ����க� ெச�தன; அதனா�
ெப�� �����த�க� ெம�ல �ைள�தன. அவ�� �யம�யாைத எ�ப��
’�ய’ வடெமா� �ல������ �ற�த� எ�றா�� த�மான� எ�ற ெசா�
ஏ�க�ப�டா�� �யம�யாைத எ�பேத �ைல����ட�.

பா��பன�க� ம��ேம எ�ற �ைலைய மா�� �ழ� �ைற�லான
ேவைலவா��� எ�� ��ட� �ல� அர� 1921� வ���வா� �ர�����வ
�ைறைய� ெகாண��த� ���க���� ெப�� சாதைன. இ���ட� நா�
��தைல� ெப��வைர 25 ஆ��க� ெதாட��த�.

ெபா��ப�க�� வ���வா�� �ர����வ�ைத� கண���
ெகா�ளாம� சா�க�� �ைலைய ஆ�வ� ��ைமயாகா�. ெச�ைன
மா�ல��� வ���வா�� �ர�����வ�ெகா�ைக பா��பன� அ�லாதா�-
�ரா�ட இய�க���� ��ப�ட�. ��ப�ேடா�, தா��த�ப�ேடா�
ப��யலான� 1885� கா�ெகா����ட�. இ�ப��ய� 1906, 1913ஆ�
ஆ��க�� ம� ஆ���� உ�ப�� ��வா�க�ப�ட�. 1913ஆ�
ஆ��வைர��� தா��த�ப�ட சா��ன����� ��ப�ட சா��னைர
ேவ�ப��� அ��� �ய�� ேம�ெகா�ள�ெபற��ைல. 1925 ஆ� ஆ��
தா��த�ப�ட சா�க����� ேவறான சா��ப��ய� தயா��க�ப�ட�..
இ�த இ� ப��ய�க�� 1931 ம�க�ெதாைக கண�ெக��ைப� ெகா��
ேம�� ���த�ப�டன.



ப��க�� அைர�க�டண ச�ைக �ைட�த�. ம�க�ைடய ச�க,
அர�ய� ����ண��� காரணமாக ��ப�ட ப��ய�� இ��த பல
சா�க� தா��த�ப�ட சா��ன��� ஒ�த�ைல�லான வச�கைள�ேகா��
ேபாரா�ன. 1957 ஆ� ஆ��� ெச�ைன அர� �க� ��ப��த�ப�ட வ���
ப��ய� எ�பைத ஏ�ற�.

1949� �ற�த � �க 1956� ������ �� ேத�த�க�� ேபா�� என
��� ெச�� 1957 �த� ேத�த� கள� ெச�ற�. 1967� அ�ணா
தைலைம�� ஆ����� வ�த�. ��டா�� அைம�� நடவ��ைககைள
ஒ���ெகா�ட�. �ரா�ட நா� ேகா��ைகைய ைக��ட�. அ�ணா��
அர�ய� உ����க ��ன���� இ� எ����கா�டான�.

ஒ��ைற ஒ� சா� ��ப�ேடா� வ���� ேச��க�ப����டா�
��� அதைன ���வ� எ�ப� இயலாததா��. இைத வா�� வ�ைம
ேகாண��� பா��ப� அர�ய� த�ெகாைல�� சமமா��. மா�ல அர�
வ���வா�� ெகா�ைகைய ப�தா��க��� ஒ��ைறயாவ� ஆ��
ெச�யா��� ச�க �� தவறாக� பய�ப��த�ப�வேதா�
ெசயல�றதாக�� ஆ����. ��ப�ேடா� ���� க����ப�
த��நா��� 20 அ�ல� 25 ல�ச� ம�க� ெதாைகைய ெகா�ட �ல
சா��ன� அர��ப�க��, க�� �ைலய�க�� இட ஒ������ 60
���கா����� ேமலாக� ெப�� �ைல������றன�.

க��த 60 ஆ��க�� ( 1920-80) இடஒ������ பய� ��ப�டவ��
உய��த �ல சா��ன����, ஒ�ெவா� சா���� உய�
ம�ட��ன���ேம ெச���ள�. இ� த���க��யாத�. ஆனா� இ�ேறா
நாைளேயா ேம�ம�ட��னைர ���த� த���க ��யாததாக வ�� ேச��.
இ�லா��� நா� சா� அைம�����ேளேய ஒ� வ����ைறைய
ஊ����பவ�களாக ஆேவா�. ஜனநாயக, ேசாச�ச ச�க��� இ�
���ப�த�க ேபா�� அ��.

தா��த�ப�ட ம�க� த� அர�ய� ச�ட�பா�கா�ைப ந��
உண����ளன�. சா� இ���களா� அவ�க��� அவமான� ஏ�ப�வைத
��ட நா�க��� ெபா���� ெகா����கமா�டா�க�. அர�ய�,
ச�தாய� க�டைம�� கா�க�படேவ��மானா� ைமய மா�ல அ��க��
இ�� ச�க�� தா��த�ப�ட சா��ன��� உ�ய இட�ைத அ����
ேபா�ற ேவ���.

�� ச�டநாத� அவ�க� உைர�� சார�ச� ேமேல
ெகா��க�ப���ள�. த�யான எ��த �ள�க�க�� இ��ைர��
ேதைவ�படா�. ச�டநாத� தன� பா�ைவைய இ��ைர�� ெபா��பான
ஆ���க�ேணா�ட��� த���ளா�. எ�லா� ெகா�ைக �ழ�க�க��
நைட�ைற ேசாதைன�� பல�கைள யா�ட� ெப�வா�யாக



ெகா��ேபா� ேச��தன எ�பைத� ெபா����தா� த�
உ�ைம�த�ைமைய ேசா����ெகா���றன.

Tamil Renaissance and Dravdian Nationalism எ��ற ��தக�ைத ேக ந��
ஆ�ரா� நா�ப� ஆ��க��� ��ன� எ�����தா�. அ�� �ராமண�
அ�லாத இய�க��� ேதா�ற�- வள��� ���� ேப��றா�.
த���ப�கைல�கழக� ேகா��ைக� �வ�� த�நா� ேகா��ைகவைர
ெம�ல உ�வானைத �வா���றா�. ���க��- �யம�யாைத இய�க�, இ��
எ���� ெமா��ேபா�, �ரா�ட� கழக� அத� ���ைன த�
�ரா�ட�தா� ேகா��ைக� ப�� உைரயா��றா�. இ���தக���
அ��யாய� 9 ’The Demand for Diravida Nadu 1940-44’ எ�பைத �வா���ற�.
அ�� இட� ெப���ள �ல க����க� இ�� ைவ�க�ப���ளன.

ந�� ஆ�ரா� Council of States Debates ைய ����கா���றா�. அ��
�யமன உ���னராக இ��த ச� � ச�கர� நாய� 1926� ெச�ைன
ராஜாதா��� 10 மாவ�ட�க��� த� ரா�வ�- இ� அைவக� ெகா�ட
�யா�� ேகா�னா�. ெபா��� ராஜா இைத premature demand என �ம���தா�.
வ�க�ைத சா��த ேக � ரா� வ�க� ���ைன�� ேமாசமான
அ�பவ�கைள ப���ைனயாக ெகா���க� என� ேப�னா�. ஆனா�
ச�கர� நாய� ெச�ைன ராஜதா� அர�ய� �ய ஆ���� �க�
ெபா��தமான ப�� என வ�����னா�. மா�ல க���� இைத
�ராக��த�. ராய� ைசம� க�ஷ�தா� ெடா��ய� அ�த�� ����
�சா��க�ேபா�ற� எ�ப� ெசா�ல�ப�ட�.

ெம�ரா� ெம�� 17 மா�� 1926� ச�கர� நாய� ேகா��ைகைய
�ம���� க��ைர எ��ய�. அ�� ெமா�வா� மா�ல�க� அைம�தா�
இ��ய ஒ��ைம�� ஆப�தாக அைம��. அ� சா�, மத உண��கைள�ட
�க அ�க ேவ�பா�கைள பல�ப���� - ”because differences of tongue set up very
real barriers to intercourse and understanding" என அ�ப���ைக க���
ெவ���ட�.

ெச�ைன அரசா�க� சா��� 1929� ைசம� க�ஷ���
ெமேமார�ட� தர�ப�ட�. அ�� ெமா�வா�யாக த�ேபா��ள
ராஜதா�ைய ���பைத அரசா�க� எ���த�. ஆ��ரா ���ைன
ேகா��ைகைய�� �ராக��த�. இ�� ேவ��ைக எ�னெவ�� இ�ப�
அரசா�க சா��� ெகா��த ெமேமாைவ கா��ர� அ��பைட�� ப�டா�
�தாராைம�யா தைலைம�� இய��ய Indian Linguistic provinces league
�ம���த�.

1935 ச�ட�ப� கா��ர� ம���சைப அைம�த�� - ���க����
ேதா����- ராஜா� இ�� க�டாய உ�தர� ேபா�ட�� �ராமண� அ�லாத
இய�க���� ��ய ெந��க�ைய�� ��த� ����ண�ைவ��
ஏ�ப���ன. ெச�ைன ச�டசைப சபாநாயக� சா�ப����



ெமா�வா�மா�ல�க� தா� அ�த அ�த வ�டார ெமா� வள����� உத��
என� ேப�னா�. அேதேபா� ��ெந�ேவ� வ�த ப�டா� �தாராைம�யா
�ச�ப� 1937� ெமா�வா� மா�ல�க�தா� ��� என� ேப�னா�. ��னதாக
இ�� எ���ைப ைமய�ப��� த�� அ�ஞ� ேசாம��தர பார� அ�ேடாப�
1937� இ������� த�� கலா�சார�ைத கா��ட த�� மா�ல�
என�ேப�னா�.

ெமா�வா� மா�ல� எ�� ேக� என ெம�ரா� ெம�� அ�ேடாப� 11,
1937� எ��ய�. கா��ர� �த�வ�க� ெமா�வா� மா�ல� ேகா��ைகயா�
ச�கட�ப���ெகா�����றா�க�. ���ைன எ�ண�க� ம��ம�ல,
ேதைவ��லாத ��வாக ெசல� ���� என�� அவ�க� �ைன�பதாக
ெம�� எ��ய�.

மா�� 1938� ெச�ைன அெச����� ெத���, த��, க�னட�,
மைலயாள� என ெமா� அ��பைட�� மா�ல ���ைன�� ம��ய அர�
நடவ��ைக எ��கேவ��� எ��ற ��மான�ைத �ைறேவ��ய�. ஆனா�
கவ�ன� அ���ய அ��ைக�� ராஜா� ம��ம�லாம� பல
அைம�ச�க���� இ�� உட�பா� இ�ைல - ஆனா�� அர�ய�
��ப�த�தா� அவ�க� ஏ���ளன� எ�பைத�� ேச��ேத
ெத������தா�. இ�வ��ைக ஏ�ர� 3, 1938 ேத���டதா��.

ெப�யா� அவ�க�ட���� அ�ேடாப� 1938� தா� த���ப��
ேகா��ைக �த� �தலாக எ��த�. �ராமண�க�� வடநா��ன��
�ர�ட கா��ர� அ�ம���� எ�றா� இ��யா�����
������ெகா�ட த��ப����- த�ழ� ��தைல�� நா�
ேபாராடேவ������� என அவ� ேசல��� அ����றா�. ம�றவ�க�
த�� �ரேதச� என எ���ய ேகா��ைக��� ெப�யா� அைத
வள��ெத��தைம��� ேவ�பா� இ���ற�. ெப�யா� ெமா�வா�
மா�ல� எ�ற ெபா��� ேபச��ைல.

�ல�ேகா�ைட�� மாநா� ஒ��� ஏ � ப���ெச�வ� அவ�க�
ேப�ைக�� த��நா� த�ழ��� என நா� ேப��ேறா� எ�றா� இ���ள
�ராமணேரா - ஆ�யேரா, இ����கார�கேளா ெவ�ேயறேவ��� என�
ேபச��ைல. அ�� கல��ெகா�ட ��ைதயா ெச��யா� த��� ெகா�ைய
ஏ����� ேசர ேசாழ பா��ய வ�ச��ன� நா� என உைரயா��னா�.
ேம�� அவ� ��ெந�ேவ� மாநா� ஒ��� (1939) ேப��ேபா� த��
ேப�� அைனவ�� த�ழ�தா� எ�றா�. இ���கேளா- �ராமண�
அ�லாதவேரா, �ராமணேரா- ����கேளா, ����வ�கேளா
எவரானா�� த�� ேப�னா� த�ழ� எ�றா�.

ெப�யா�தா� ’த��நா� த�ழ���’ என� ெசா���ேபா� அத�
ெபா�ளாதார� காரண�கைள�� ��பேகாண��� ( அ�ேடாப� 1939) த�தா�.
�ஜரா��க�� மா�வா�க�� கால� காலமாக இ�� த�� �ர��வைத



அ�ம��க��யா�. இ�� ெப�� பண�ைத வட���ெகா�� ேபா�
ெதா��ெப���வைத நா� ���ப��ைல என�ேப�னா�. த��� தன�
ெபா�ளாதார எ��கால�ைத த��நா� ��மா��க ேவ��� என�
க��னா�. ந��ப� 20, 1939� ���ட��� ந� �� ஆதர�� உ��
ஏென�� �ராமண ரா�ய�ைத �ட ����� ரா�ய� ேமலான� என
�ள�க� த�தா�. ெப�யா�� ேகா��ைகைய �ம���� ெம�ரா� ெம��
ேக��கைள நவ�ப� 15 1939� எ���ய�. இைத ந�� ஆ�ர� இ�வா�
த��றா�.

“The Mail posed to EVR a series of questions relating to the proposed Tamilnad such as
its geographical boundaries, the status of Non Tamils and its foreign and defence policies. The
Mail considered the scheme of EVR as utterly impracticable and said that it would be wrong to
believe that a relatively weak Tamil State could be happier when independent than as a member
of the Federation” - narrow and separatist sect ஆக ���க�� ச��த�
வ��த�����ய ஒ�� என ெம�� எ��ய�.

ெப�யா� ெம���� த� ப�ைல நவ�ப� 20 1939� எ��னா�.
ெப�யா�� ப�� ப�� ந�� ஆ�ரா� எ���றா�.

“ His definition of Diravidanad lay on linguistic bases in the same manner as the
Congress demanded linguistic provinces. But for EVR, the concept was a Diravidian Federation
which comprised all areas where the four major Diravidian languages were spoken. His
definition of Diravidians included all people who inhabited in those areas- Muslims, Christians,
Depressed Classes and all Hindus except Brahmins who call themselves Aryans”

1940 ஜனவ��� ெப�யா� ப�பா� ெச��றா�. அ�ணா, நாத�,
பால���ரம�ய� உட� ெச�றன�. ப�பா�� ��னா ம���
அ�ேப�கைர ெப�யா� ச����றா�. �ராமண�க� த�ழ� அ�ல�.
இ��லா�� அள� ஜன�ெதாைக உ�ள, ெஜ�ம� ேபா�ற �ரேதச
அள��ள த��நா� த�நாடாக இ��பத�� அைன�� த��கைள��
ெகா�ட� என ப�பா� ��ட��� ேப��றா�. ���க���ன� ��னா
ஆதர�ட� �ரா�ட�தா� ேகா��ைகைய� பல�ப��த���� என�
க��ன�. ெபா�ன�பலனா� ��னா 1940 ஏ�ர�- ேம மாத���
த��நா���� வ�� த�நா� ேகா��ைக�� �ர�சார� ெச�ய ெப�யா�ட�
வா���� ெகா����ளா� எ�ற ெச��ைய ெவ��ப���னா�.

கா��ர�� 27 மாத ஆ�� ஏ�ப���ய உண��தா� ����
ெச�லேவ��� எ�� ேவ�ைக�� காரண�. எனேவ த�� �ரா�டநா�
ேகா��ைகைய ம��ய ச��கா� ப����கேவ��� என ஈேரா��� நட�த
மாநா� ஒ��� (ஏ�ர� 1940) ��மான� �ைறேவ�ற�ப�ட�. கா���ர���
ஜூ� 1940� ���ைன மாநா�� ��ட�ப�ட�. இ��தா�
த�நா���கான எ�ைல�பட�� ெவ�யான�. ம�ன�க�� தைலநகராக
�ள��ய கா���ர� இத� தைலநக� என� ெப�யா� ேப�னா�.



” EVR unveiled the map of Diravidanad showing the whole of South India, Andhra desa,
Deccan ( exception Hyderabad) all the Eastern coast line of India, including a portion of
Bengal”.

ெச�ைன�� ஏ�ர� 1941� ���� �� மாநா��� ப�ேக�ற ��னா
அவ�க� இ� ேதச� ெகா�ைகைய �ள����� ’�ரா�ட�தா�’ என��
ேகா��� ேப�னா�. �ரா�ட�தா� அைமய தன� �� ஆதர�� உ��
எ�றா� ��னா. இர�டாவ� உலக�ேபா� கால��� ம�ைர�� 1941�
த�நா� ேபாரா�ட� த�கா�கமாக த��ைவ�க�ப�வதாக அ���தா�.

�ரா�டநா� ேகா��ைக �ற ெமா�ேப�ேவா�ட� ேபா�மான ஈ��ைப
ஏ�ப��த��ைல. ஆ��ர� மைலயா� என ந���ைக ைவ�காம�
த�ழ��காக உ��யாக ேபாரா�வேத �ற�த� என ேசாம��தர பார�
ேபச��வ��னா�. ெப�யா�� இைத ����ெகா�டவராகேவ இ��தா�.

����ஷாேர ெவ�ேய�க என� ேபாரா�ட� (��� இ��யா) 1942�
வ��த ேபா� அ�ணா அவ�க� அைத �ம���தா�. ஆ�ய�கேள
ெவ�ேய��க� எ�பேத நம� �ழ�க� எ�றா�.

��னா பா��தா��காக ேம�ெகா�ட ேப��வா��ைதக��
�ரா�ட�தா� ப�� ஏ�� வாதாட��ைல. 1944� ���க�� �ரா�ட�
கழக� என ெபய� மா�ற� ெப�ற�.

Explainning the aims and objects of the renamed party at the meeting in Madras EVR
said that he wanted Diravidanad to be fully independent sovereign state with the status of a
Dominion and that the Governor or the Viceroy would not have the authority over the new state
except as the King’s representative. He also said that tariff duties and other restrictions as were
imposed on Goods entering to Diravidanad inorder to prevent looting of south India wealth in
the name of Commerce, industry and religion.

இைத �ம���த ெம�� ஓ� உ�ைமைய�� ேச��ேத எ��ய�.
ஆ��யாள�க� ெச�ைன ராஜதா��� �ல�� அ������ உ�ச�ைத
����ெகா�ள ேவ��� . இைத அல��ய�ப���வ� பா��தா� ேபா�ற
ஒ�ைற வ�வா��வ� ேபா�ற�தா�. ச�க �ர�ைனக�� �ரா�ட� கழக�
அைன�� வ��பா��, சா�யா�� - ���பாக அர�ய� ெபா�ளாதார, ச�க
அ�ச�க�� உ�ைம என இ��பைத�� பா��கேவ��� எ�ற� ெம��.

�யம�யாைத இய�க��� ம�ய அ�� �ழ��ேய �ராமண�
அ�லாதவ�க��� ம�யாைதைய ச�க��� உ�வா��த�- சா� மத���
ெபயரா� நைடெப�� �ராமண �ர�ட���� ��தைல ெப�த�
எ�பதாக இ��த�. இ�� எ���� �ள�����, பா��தா� உ�வா��
எ��ற ந���ைக�� ெப�யா��� �ரா�ட�தா� ேகா��ைகைய
வ��ப��த� கார�களாக அைம�தன. பா��தா� ேகா��ைக�� ��னேர



தா�க� த�நா� ேகா��ைக ைவ�ேதா� என ெசா��வ�தா��
அ�ேகா��ைக இ�� உ�ேவக�ைத த�த�. � �க உ�வா� 1963� த�நா�
ேகா��ைக ைக�ட�ப�ட�..

ந�� ஆ�ரா�� 300 ப�க�க� ெகா�ட இ���தக� �க ���ய
��தகமாக பலரா�� ேம�ேகா� கா�ட�ப��ற�. ெப�யா�� இன� சா��த
���ைன ேகா��ைக�� ெபா�ளாதார� கார�க� இ��பைத நா�
காண���ற�. ��தைல� ேபாரா�ட� ����� �ர�டைல எ���த
ஒ�றாக நட�� வ�தேபா� - அ�வா�� அக�ற�ப�� ��தைல எ��ற
ெபய�� வர���ய கா��ர� ஆ�� வடவ�க�� �ராமண�க�� �ர�ட�
ஆ��யாக அைம����� எ��ற ேபாரா�டமாக அைத ெப�யா� எ����
ெச�றைத� பா���ேறா�. ஆனா� த�� நா��� இ�ேபாரா�ட�
��ைமயாக ெப�யா� ���ப���ப� நைடெபற��ய��ைல. அத�கான
�ழ�� இ�ைல. இ��நா�வைர அவ� �த��ர த��நா� எ�பைத
ைக�ெகா����தா�.

அர�ய� அைம�� ச�ட�ைத ஏ���ெகா�� அத� அ��பைட��
மா�ல��� ஆ���� வ�பவ�க� அைன�� ேநர�க���
ெத��ேபாரா�ேபா� ேப��ெகா��� நட��ெகா��� இ��க ��யா�
எ�பைத அ�பவ� ������ள�. மா�ல ஆ���� ம��ம�லாம�
ம����� வா��� �ைட���ேபாெத�லா� ஆ�� அ�கார ப��ைவ
ேம�ெகா�ட அ�பவ�� �ைட�த�. ேப�ய �ழ��ய எ�லாவ�ைற��
நைட�ைற�ப��த இ�த அ�கார ப��வா� சா��ய��லாம� ேபானைத
கா��ேறா�. இல�ைக�� ஆ�த�தா��ய ��தைல� ��க�
ேபாரா�ட�க�� ப���ைனக�� கண��� ெகா�ளேவ��ய
ஒ�றாகேவ இ���ற�.

ேம���ய பல �ம�சன ம�ெமா�க�� ேதாழ� � ஆ� அவ�க��,
ேதாழ� ேகசவ� அவ�க�� பா��த பா�ைவ மா���ய இய�க�க��
மரபா��த பா�ைவயாக இ��தா��, த��நா��� அத� வ�டார
�தலா���வ வள����� �ைண��ற இய�கமாகேவ �ரா�ட�
இய�க�ைத பா��த� யதா��த ம���டாக இ���ற�. அவ�க���
ேதைவயான �மா�தா�கைள வ���வா� உ�ைம�� உ�வா��வத�கான
இய�கமாக�� - அ� ச�க ���� பா�ப�� ப��ப�யா����ளைத��
பா��க ���ற�.

ம��ய அர�� ��ய ெபா�ளாதார�ெகா�ைகக� அ�ப�ேய
மா�ல�க�� அ�லாவைத�� �லதன�கைள இ��க பலேவ� ச�ைகக�
த�வத�கான மா�ல�க�� ேபா��ைய�� பா��� வ��ேறா�. எ�மா�ல
�தலா� இ��யாைவ க���ப��தேவ���- அத�கான உர�� உரச��
ெகா�டதாகேவ மா�ல�க� நக��� வ���றன. த��நா�� இ��ய
�தலா���வ வள����� இைளய ப�கா�யாகேவ வள���� ேமா���
ெகா�����ற�.



��ேச��ைக

த��நா� 130.33 ல�ச� ஏ�க� �ல�பர�� ெகா�ட�. இ��ய ���பர���
4 சத� எனலா�. ம�க� ெதாைக�� 2011 ப� 6 சத� ெகா�டதாக இ���ற�.

2013� ப� 32.4 ல�ச� �வசாய ���ப�க� உ�ளன. ஏற�தாழ 60
ல�ச� ெஹ�ேட� சா�ப� பர�� எனலா�. �� �� �வசா�க� 2
ெஹ�ேட���� இ��பவ�க� 93 சத�, இவ�க� 62 சத சா�ப�ைய�
த���றன�. த�ழக��� 7 சத ெப� �வசா�க� 38 சத சா�ப�ைய
ெச���றன�. த�ழக��� த�� �ல�க� என� கண���டா� 23 சத����
ேம� �ல�பர�ைப ெசா�ல����. �வசாய� த�ர இதர உபேயாக
�ல�பர�� 17 சதமா��.

இ�த �வசாய �ல�க� சா�வா�யான உைடைம ���� த��நா���
அரசா�க ெகா�ைக ����க�� நம�� ஏ�� �ைட�ப��ைல. �ராமண� -
�ராமண� அ�லாத உய� ம��� இைட�ைல சா�க�- த��க� எ�த அள�
ேவளா�பர�ைப ைகயா��றா�க� எ��ற �வர� �ல�தா� இ��
��ேன�ற�ைத ச�யாக அள�ட����.

2019� ெவ�யான �வசாய �ல�ைடைம�கான அ�ல இ��ய 2015
ெச�ச� அ��பைட�� த�� நா�����ய �வர�ைத�ெகா�� ��க�ட
அ�டவைண அைம�க�ப���ள�.

All classes As per Agri Census 2015

Occupational Holdings In Numbers Area Hectares
All 7938000 5971000
Marginal 6224000 2169000
Small 1119000 1555000
Semi Medium 452000 1215000
Medium 128000 714000
Large 15000 317000

SC

Occupational Holdings In Numbers Area Hectares
All 799000 466000



Occupational Holdings In Numbers Area Hectares
Marginal 673000 237000
Small 94000 128000
Semi Medium 27000 70000
Medium 5000 25000
Large Not Available 6000

ST

Occupational Holdings In Numbers Area Hectares
All 95000 75000
Marginal 70000 26000
Small 17000 23000
Semi Medium 6000 16000
Medium 2000 9000
Large Not Available 1000

இ�� மா��ன� எ�ப� 1 ெஹ�ேட��� �� - �மா� எ�ப� 1- 2
ெஹ�ேட��� �� - ெச� ��ய� எ�ப� 2-4 ெஹ�ேட� - ��ய� எ�ப� 4-
10 ெஹ�ேட����- லா�� எ�ப� 10 ெஹ�ேட��� ேம� என
கண��ட�ப���ள�. இ�த அ�டவைண�ப� எ�� எ���க�� 90
சதமானவ�க� மா��ன�, �� �வசா�களாக இ��பைத� காண���ற�.
அைனவ� எ�ப�� இ���� ேபாக இதர ���ன�க�ைடேயயான ”�ேர�
அ�” �ைட�தா� �ல�ைடைம ���� ச�யான ம������� வர����.

த�ழக��� ம�க� ெதாைக 2011� ப� 7.21 ேகா�. இ�� ஆ�
�ரா�ட�க� 1.44 ேகா� ( 20சத�) , பழ����ன� 7.95 ல�ச�( 1.10 சத�).
க��ய�� என�பா��தா� 73 சத�, 54 சத�. அைன�� ம�க� 80 சத�
ெப���ளன�.

ஆ�� வ�மான� 72000�� �� இ��தா� ம��� இலவச ���மைன
�ராம��� ேப�ரா���� தர�ப�வதாக அரசா�க� ெசா��ற�. ஈம�
சட�� மா�ய� ெப�வ��� ��� உ�ள�. ஆ�� வ�மான� �
40000��� இ��கேவ���. ெப�க� �ல� வா�க உத�� மா�ய ��ட�
ஒ�� அ�� ஆவதாக�� அரசா�க� ெசா��ற�. அேத ேபா�
ெதா���ைனேவா� மா�ய� என 2.25 ல�ச�����ப�ட ��ட�
ஒ�ைற�� ெசா��றா�க�.

அ� ஏ எ� ேத���� தயாராக உத��ெதாைக � 50 ஆ�ர�
த��றா�க�. ஆ��ரா�ட�க�� பழ���க�� �ல� உைடேயா�, ெதா��



�ைனேவா�, �தலா�க� எ�வள� ���ப�க� எ�ற �வர�ைத
ஆ��ரா�ட நல��ைற ����க�� ெபற ��வ��ைல.

த�ழக��� ���� இர�� ப�� ��ப��த�ப�ேடா�, �க�
��ப��த�ப�ேடா�, ம��� ��மர�ன�. த�ழக��� �ல�� 69 சத இட
ஒ����� �ைற�� ��ப�ேடா� 26.5 சத�, ��ப��த�ப�ட ����க�
3.5 சத�, �க���ப��த�ப�ேடா� 20 சத�, ஆ��ரா�ட� 18 சத�,
பழ����ன� 1 சத� ெப���றன�. ஆ��ரா�ட� ம�க� ெதாைக�� 20
சத� இ��பைத பா���ேறா�.

��ப�ேடா�, �க� ��ப�ேடா�- இ�� இட� ெபறாத
ெபா��ப��ய�� வ�ேவா� ���ப�க� எ�த அள� �ல�ைடைம,
ெதா�� �ைனேவா�, �தலா�க� ஆக இ����றன� எ�ற �வர�ைத
அர�� ம�க� சாசன�, ெசயலா�க��ட ஆவண�, ெகா�ைக�����க� என
எ��� ெபற��ய��ைல. இைவக� ���த ச�ேவ இ��தா�
ப��வா�யான ��ேன�ற�ைத நா� ம���ட����.

த�ழக��� �ர�க�க� க�ம�க� ெச�� இ��பதாக
ெசா�ல�ப��ற�. இைவ ெதா��வள���ைய ��த�ப���பைவயாக��
உணர�ப��ற�. க�ம வள� ��வாக��� அைத ெவ�� எ��க
ெபா���ைற, த�யா� ��வன�க� ம��ம�லா� த�நப�க��
அ�ம���� ெகா�ைகைய�தா� ெதாட��த த�ழக அரசா�க�க�
��ப�� வ���றன.

பா�ைச� எ����ெகா�டா� 420 ெஹ�ேட� பர���� 5
��தைககார�க�ட� �ட�ப���ள�. மா�னச� ெவ�� எ��க 1513
ெஹ�ேட� பர��� 20 ேப��� ��தைக, ���கா மண� ெவ�� எ��க 19
��தைகதார�க� 38 ெஹ�ேட� ெப���ளன�. இேத ேபா� �ராைப�,
ெவ���ைல�, �ராைன� ேபா�ற பலைக�ப�ட ��தைகக� க�ம
வள��� ேபச�ப���றன. இைத எ��தவ�க� எ�க�ெப��ன�- த�ழரா,
வடநா�டவரா, அ��ய க�ெப�களா - எ�வள� ேப��� ேவைல�
தர�ப��ற�- �ர�ட� த�ைம எ�ன - ���� �ழ� ேக� எைவ என�
பா����ேபா�தா� ச�யான ம����க��� ஒ�வரா� வர����.

த��நா� நா��� ெபா�ளாதார��� �க ��ேன�ய மா�ல�.
இ��ய உ�நா�� உ�ப���� 8.4 சத� அ���� மா�ல�. ஹூ�டா�,
ஃேபா��, ���ய�, � எ� ட��� ேபா�றைவக�ட� ெப��
அேசா�ேலல��, � � எ�, எ� ஆ� எஃ� எ� ேபா�றைவக�� ெதா��
நட��� ெப�� ��வன�களாக இ����றன. மா�மா� வ��
அரசா�க�க� உலக �த��டாள� மாநா�ைட நட�� �த��கைள ஈ��க
ஒ�ப�த� ேபா�வதாக ெப�ைம ேப�வைத�� நா� பா��க ����.



அ��ய ேநர� �ல� ஈ��ப�, சர�� ஏ��ம� ஆ�யவ���
மகாரா��ரா, �ஜரா��ட� ேபா����� மா�ல� த��நா�.
ெதா��சாைல ப��� மகாரா��ராைவ�ட 25 சத� ெதா�லாள�க�
இ�� அ�க� என த�ழக அர� �வர� த��ற�. அேதேபா�
ெதா��சாைலக�� எ���ைக�� �ட மகரா��ராைவ�ட , �ஜரா� �ட
10 ஆ�ர�, 12 ஆ�ர� �ட ெப�ற மா�ல�. ஆனா� த��நா��� �லதன
�த�� �ஜரா�ைத ஒ���ைக�� பா�தா�. அ�� 80ஆ�ர� ேகா�
ெதா�� �த�� இ��தா� த��நா��� 40 ஆ�ர� ேகா�தா� இ���ற�.

த��நா��� கட�த 30 ஆ��களாக அ�வ�ேபா� அ���க�ப�ட
ெதா�� ெகா�ைகக� ேமா�டா� வாகன�, ��ன��� ெப��
ெவ�நா���க�ெப�கைள ெகாணர�த�க வைக�� அைம�தன. ப�ேவ�
ச�ைகக� வழ���தா� இ�த ஈ��ைப மா�ல அர�க� ெச���றன.
த��நா�� இத�� ���ல�காக இ��க��ைல. �லதன� வ�வ��
த��நா��� அ��ய, வடநா�, உ��ரேதச எ��ற கதவைட���ெகா�ைக
இ�ைல. அேத ேபா� இ�� ேவைல�� ம��� �ர�ட வடநா��
ெதா�லாள�க�� �ல� ெபய�த�� ெப�மள�� அ�ம��க�ப�டைத
பா��க���ற�. இ����ேபா� அ�ெதா�லாள�கைள �ர��வ��ைல
என ெப�ைம�பட ஏ���ைல.

இ�� ச�க �� ேப�னா�� வ��க�ேபாரா�ட� என ேப�னா��
அர�ய� தா�� அ�வர�ய�� ெபா�ளாதார ெச��ைச எ�னெவ��
பா��கேவ����ள�. ெப�� ெதா��சாைலகைள நட��பவ�க� யா� யா�-
அ�� ேவைல பா��பவ�க� யா�- அரசா�க� ���ர� ேபா� பாவைன
ெச�தா�� எ�� இலாப� ெச��ற�- �ர�ட� �ற மா�ல�கைள�ட
இ�� ம���ப��த�ப�ேட இ���ற� என ேப�வத�� ஆதார�க�
இ���றதா எ�பைத பா��க ேவ��ய அவ�ய� இ���ற�.

வ�ைம� ����� அ�டவைண எ�ப�� ����, எ�ெபா��,
க���ட வச� ேபா�ற அ��பைட வச�க� இ���றதா எ�ப�
பா��க�ப��ற�. த��நா�� ம�த ேம�பா��� ������
மாவ�ட�க� ம���� ஏ�ற�தா�வான வள��� தா� இ���ற� எ�பைத
நா� பா��க ����. ��வா��, ����ர�, ேத�, ெபர�ப��, அ�ய��
மாவ�ட�க� கைட �ைல�� இ��பைத பா��க����. பா�ன
சம��ைம ������ ����ர� அ�ய�� வ�வைத� காணலா�..

அ�க வ�வா� ஈ��� மாவ�ட�களான க��யா�மா�, ஈேரா�
ஆ�யன �ைறவான வ�வா� ஈ��� மாவ�ட�களான அ�ய��,
ெபர�ப�ைர� கா���� ��� மட�� அ�க வ�வா� ஈ����றன.
��வ���, ����ர�, ேத�, ��வ�ணாமைல ஆ�யவ��� த�நப�
வ�மான� அ�க வ�வா� மாவ�ட�கைள� பா��ைக�� பா�தா�
இ����றன. இ�த வ�வா� �ைறவான வ�ைம மாவ�ட�க��தா�
�வசாய� ���ெதா�லாள�க� அ�க� காண�ப���றன�.



த��நா� க���� ��ேன� இ��தா�� உய�க���� 50
சத���� ��தா� இ���ற�. ெதா��க���� ெசல�ட�ப�வ�
�ைறவாகேவ பா��க�ப��ற�. க���காக அரசா�க� ெச�ய���ய
ெசல�ன�க� எ�த வைகயான பல�கைள ெகா���வ���றன எ�ப��
ம����க� ெச�ய�படாைம�� உ�ளைத த��நா� அரசா�க�
ஏ���ள�.

க�வைற வ�கா� வச��ட� ��ய ��க� 55 சத���� �ேழேய
இ����றன. ம���வ வச� ெப�வ�� மாவ�ட�க� ம���� சமன�ற
�ைல இ��பைத த�ழக அர� ஏ���ெகா���ள�. மா�ல��� பரவலாக
ம�த வள� அைன�� ேதைவயான ப�க���� ேபா�மான அள��
இ�ைல எ�பேத ெத�ய வ��ற�.

ேசல�, ஈேரா�, ���ண��, ����ர�, அ�ய��, த�ம��
மாவ�ட�க�� ெப�க� எ��த�� ��தா�சார� ேத�ய சராச�ைய�ட�
�ைறவாக இ��ப� �த�சன உ�ைமயாக இ���ற�. வ�� வச�கைள�
ெப�ற ெப�க� எ���ைக�� இ��ய சராச� 53 % �ட 13 சத�
த�ழக��� �ைறவாக இ���ற�.

இ��யா�� வள��� ஏ�ற�தா�வான மா�ல வள���கைள
ெகா�டதாகேவ இ��� வ��ற�. த�ழக��� மாவ�ட�க� ஒேர �ரான
வள���ைய� ெப����க��ைல எ�பைத பா��க���ற�. மாவ�ட�ைத
எ��தா�� அ���ள தா�கா�க�� �ர�ற வள��� இ��பைத
உணர����. த�ழக��� வள��� எ�பைத இ�ப��ப�ட ப�ேவ�
��கைள�� ெகா�டதாகேவ ம���டேவ����ள�.



உத�ய ��க�:

ெப�யா�� ெபா��ைடைம க����க�- � க ெவ��� 3 வா���க�

ெப�யா� ஈ ெவ ரா ��தைனக� ேவ ஆைன��� ப��பா��ய�

��காரேவல� ��தைன� கள��ய�

�வான�த� ஆ�க�க� �ர��

த�ழக��� க����� இய�க��� ேதா�ற�� வள�����- எ�
ராம���ண�

ஞா��� ெம��ய� க��ைரக� 2

ெப�யா� �யம�யாைத சமத�ம� எ� � ராஜ�ைர- �தா

ெப�யா� ஆக�� 15 எ� � ராஜ�ைர

��தைல�ேபா�� �ரா�ட இய�க�� – � ராம����

ெப�யா�ய� �ற���ைக க��ைரக�

த��நா��� �ரா�ட இய�க�� அத� பார�ப�ய��- ச�டநாத�

Tamil Renaissance and Diravidian Nationalism - K Nambi Arooran



ஆ��ய�� �ற ��க�

1. மா���ய� தட�க�

2. ேராசால�ஸ�ப��

3. ேபாரா�க�� �ர�

4. பகவ��ைத ப��க� �ர�க�

5. Trade Justice in Telecom

6. Selected Ideas of O.P Gupta

7. ெஹக� �வ��..

8. கா����� அர�ய�ெவ�

9. ந�ன ��தைன�� இ��ய� ப��க�க�

10. கா��ைய� க��ண�த�

11. ேந��� மர�



�� ெவ���க�

1. �யா�� ���ண வ�மா

2. �காேகா ேம�ன �யா�க�

3. ப��� ேபாரா�ட வா��� அனா���ச��

4. ��தைல�� ��ன� எ� எ� ரா�

5. �ரட�� எ�ெக�� ந��� �கர�

6. ேநதா� �பா� – க�����க� உற�� உரச��
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����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�:

����தக�கைள� ப��பத�ெக�ேற ைக�ேலேய ைவ���
ெகா�ள���ய பல க��க� த�ேபா� ச�ைத�� வ����டன. Kindle, Nook,
Android Tablets ேபா�றைவ இவ��� ெப��ப�� வ����றன. இ�தைகய
க��க�� ம��� த�ேபா� 4000 �த� 6000 �பா� வைர �ைற���ளன.
எனேவ ெப��பா�ைமயான ம�க� த�ேபா� இதைன வா�� வ���றன�.

ஆ��ல����ள ����தக�க�:

ஆ��ல��� ல�ச�கண�கான ����தக�க� த�ேபா� �ைட�க�
ெப���றன. அைவ PDF, EPUB, MOBI, AZW3. ேபா�ற வ�வ�க��
இ��பதா�, அவ�ைற ேம���ய க��கைள� ெகா�� நா�
ப����டலா�.

த����ள ����தக�க�:

த��� ச�ப��ய ��தக�கெள�லா� நம�� ����தக�களாக
�ைட�க�ெப�வ��ைல. ProjectMadurai.com எ�� �� த���
����தக�கைள ெவ���வத�கான ஒ� உ�னத ேசைவ��
ஈ�ப���ள�. இ�த� �� இ�வைர வழ����ள த�� ����தக�க�
அைன��� PublicDomain-� உ�ளன. ஆனா� இைவ �க�� பைழய
��தக�க�.

ச�ப��ய ��தக�க� ஏ�� இ�� �ைட�க�ெப�வ��ைல.

ச�ப��ய ��தக�கைள த��� ெப�வ� எ�ப�?

அேமசா� ���� க���� த�� ஆதர� த�த �ற�, த��
����க� அ�ேக ��பைன��� �ைட���றன. ஆனா� அவ�ைற நா�
ப��ற�க இயலா�. ேவ� யா���� ப�ர இயலா�.

ச�பகாலமாக ப�ேவ� எ��தாள�க��, ப�வ�க��, ச�ப��ய
�க��கைள� ப��ய �வர�கைள� த��� எ�த� ெதாட����ளன�.
அைவ இல��ய�, �ைளயா��, கலா�சார�, உண�, ��மா, அர�ய�,
�ைக�பட�கைல, வ�க� ம��� தகவ� ெதா����ப� ேபா�ற ப�ேவ�
தைல��க�� �� அைம��றன.



நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ேச��� த�� ����தக�கைள
உ�வா�க உ�ேளா�.

அ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க� Creative Commons எ��
உ�ம��� �� ெவ��ட�ப��. இ�வா� ெவ���வத� �ல� அ�த�
��தக�ைத எ��ய �ல ஆ��ய��கான உ�ைமக� ச�ட��யாக�
பா�கா�க�ப���றன. அேத ேநர��� அ�த ����தக�கைள யா�
ேவ��மானா��, யா��� ேவ��மானா��, இலவசமாக வழ�கலா�.

எனேவ த�� ப���� வாசக�க� ஆ�ர�கண��� ச�ப��ய த��
����தக�கைள இலவசமாகேவ ெப��� ெகா�ள ����.

த������� எ�த வைல�ப������ ேவ��மானா��
ப��கைள எ��கலாமா?

�டா�.

ஒ�ெவா� வைல�ப��� அத�ெக�ேற ஒ��ல அ�ம�கைள�
ெப������. ஒ� வைல�ப��� ஆ��ய� அவர� ப���கைள “யா�
ேவ��மானா�� பய�ப��தலா�” எ�� ��������தா� ம��ேம
அதைன நா� பய�ப��த ����.

அதாவ� “Creative Commons” எ�� உ�ம��� �� வ�� ப���கைள
ம��ேம நா� பய�ப��த ����.

அ�ப� இ�லாம� “All Rights Reserved” எ�� உ�ம��� �� இ����
ப���கைள ந�மா� பய�ப��த ��யா�.

ேவ��மானா� “All Rights Reserved” எ�� �ள���
வைல�ப��கைள� ெகா������ ஆ��ய��� அவர� ப���கைள
“Creative Commons” உ�ம��� �� ெவ��ட�ேகா� நா� நம�
ேவ��ேகாைள� ெத���கலா�. ேம�� அவர� பைட��க� அைன���
அவ�ைடய ெபய�� �ேழ தா� ெவ��ட�ப�� எ�� உ��ைய�� நா�
அ��க ேவ���.

ெபா�வாக ����� ப��கைள  உ�வா��ேவா��� அவ�கள�
ப��க�  �ைறய வாசக�கைள� ெச�றைடய ேவ��� எ�ற எ�ண�
இ����. நா� அவ�கள� பைட��கைள எ��� இலவச ����தக�களாக
வழ��வத��  நம��
அவ�க� அ�ம�ய��தா�, உ�ைமயாகேவ அவ�கள� பைட��க�
ெப��பா�ைமயான ம�கைள� ெச�றைட��. வாசக�க���� �ைறய
��தக�க� ப��பத��� �ைட���



வாசக�க� ஆ��ய�க�� வைல�ப�� �கவ�க�� �ட
அவ�க�ைடய பைட��கைள ேத�� க������ ப��கலா�. ஆனா�
நா�க� வாசக�க�� �ரம�ைத� �ைற��� வ�ண� ஆ��ய�க�� �த�ய
வைல�ப��கைள ஒ�றாக இைண�� ஒ� �� ����தக�களாக
உ�வா��� ேவைலைய� ெச��ேறா�. ேம�� அ�வா� உ�வா�க�ப�ட
��தக�கைள “����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�”-�� ஏ�ற
வ�ண� வ�வைம��� ேவைலைய�� ெச��ேறா�.
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இ�த வைல�தள���தா� ��வ�� வ�வைம��� ����தக�க�
காண�ப��.

PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3, ODT

இ�த வைலதள������ யா� ேவ��மானா�� ����தக�கைள
இலவசமாக� ப��ற�க�(download) ெச�� ெகா�ளலா�.

அ�வா� ப��ற�க�(download) ெச�ய�ப�ட ��தக�கைள யா���
ேவ��மானா�� இலவசமாக வழ�கலா�.

இ�� ��க� ப�க��க �������களா? 

��க� ெச�யேவ��யெத�லா� த��� எ�த�ப������
வைல�ப��க����� ப��கைள
எ���, அவ�ைற LibreOffice/MS Office ேபா�ற wordprocessor-� ேபா�� ஓ�
எ�ய ����தகமாக மா�� எ�க��� அ��ப��.

அ�வள�தா�!

ேம�� �ல ப�க���க� ��வ�மா�:

1. ஒ��ல ப�வ�க�/எ��தாள�க��� அவ�கள� பைட��கைள
“Creative Commons” உ�ம����� ெவ��ட�ேகா� ��ன�ச�
அ���த�

2. த�னா�வல�களா� அ��ப�ப�ட ����தக�க�� உ�ைமகைள��
தர�ைத�� ப�ேசா��த�

3. ேசாதைனக� ���� அ�ம� வழ�க�ப�ட தரமான
����தக�கைள நம� வைலதள��� ப�ேவ�ற� ெச�த�



���ப��ளவ�க� freetamilebooksteam@gmail.com எ�� �கவ���
��ன�ச� அ��ப��. 

இ�த� ��ட��� �ல� பண� ச�பா��பவ�க� யா�?

யா���ைல.

இ�த வைல�தள� ���க ���க த�னா�வல�களா� ெசய�ப���ற
ஒ� வைல�தள� ஆ��. இத� ஒேர ேநா�க� எ�னெவ�� த��� �ைறய
����தக�கைள உ�வா��வ��, அவ�ைற இலவசமாக பயன�க���
வழ��வ�ேம ஆ��.

ேம�� இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�, ebook reader
ஏ���ெகா��� வ�வைம��� அைம��.

இ���ட�தா� ப���கைள எ���ெகா���� ஆ��ய�/ப�வ���
எ�ன லாப�?

ஆ��ய�/ப�வ�க� இ���ட��� �ல� எ�த�தமான ெதாைக��
ெபற�ேபாவ��ைல. ஏென��, அவ�க� ��தாக இத�ெக�� எ�தஒ�
ப�ைவ��  எ���தர�ேபாவ��ைல.

ஏ�கனேவ அவ�க� எ�� ெவ�������� ப��கைள எ����தா�
நா� ����தகமாக ெவ��ட�ேபா�ேறா�.

அதாவ� அவரவ�க�� வைலதள��� இ�த� ப��க� அைன���
இலவசமாகேவ �ைட�க�ெப�றா��, அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக�
ெதா��� ebook reader ேபா�ற க��க�� ப���� �த��� மா��� த��
ேவைலைய இ�த� ��ட� ெச��ற�.

த�ேபா� ம�க� ெப�ய அள�� tablets ம��� ebook readers ேபா�ற
க��கைள நா�� ெச�வதா� அவ�கைள ெந���வத�� இ� ஒ� ந�ல
வா��பாக அைம��.

நக� எ��பைத அ�ம���� வைலதள�க� ஏேத�� த���
உ�ளதா?

உ�ள�.

��வ�� த��� உ�ள வைலதள�க� நக� எ��ப�ைன
அ�ம����றன.

1. http://www.vinavu.com

mailto:freetamilebooksteam@gmail.com
http://www.vinavu.com/


2. http://www.badriseshadri.in 

3. http://maattru.com 

4. http://www.kaniyam.com 

5. http://blog.ravidreams.net 

எ�வா� ஒ� எ��தாள�ட� CREATIVE COMMONS உ�ம��� �� அவர�
பைட��கைள ெவ���மா� ��வ�?

இத�� ��வ�மா� ஒ� ��ன�சைல அ��ப ேவ���.

�வ�க�

உ�கள� வைல�தள� அ�ைம (வைலதள��� ெபய�).

த�ேபா� ப��பத�� உபேயாக�ப�� க��களாக Mobiles ம���
ப�ேவ� ைக����� க��க�� எ���ைக அ�க��� வ���ள�.

இ��ைல�� நா�க� http://www.FreeTamilEbooks.com எ��
வைலதள���, ப�ேவ� த�� ����தக�கைள ெவ�ேவ� �ைறக��
�� ேசக��பத�கான ஒ� ��ய ��ட��� ஈ�ப���ேளா�. 

இ�� ேசக��க�ப�� ����தக�க� ப�ேவ� க��� க��களான
Desktop,ebook readers like kindl, nook, mobiles, tablets with android, iOS ேபா�றவ���
ப���� வ�ண� அைம��. அதாவ� இ�தைகய க��க� support ெச���
odt, pdf, ebub, azw ேபா�ற வ�வைம��� ��தக�க� அைம��.

இத�காக நா�க� உ�கள� வைலதள������ ப��கைள ெபற
�����ேறா�. இத� �ல� உ�கள� ப��க� உலகள�� இ����
வாசக�க�� க��கைள ேநர�யாக� ெச�றைட��.

எனேவ உ�கள� வைலதள������ ப��கைள  �ர�ெய��பத���
அவ�ைற ����தக�களாக மா��வத��� உ�கள� அ�ம�ைய
ேவ���ேறா�.

இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�� க���பாக ஆ��யராக
உ�க�� ெபய�� ம��� உ�கள� வைலதள �கவ��� இட�ெப��.
ேம�� இைவ “Creative Commons” உ�ம��� �� ம���தா�
ெவ��ட�ப�� எ�� உ��ைய�� அ���ேறா�.

http://creativecommons.org/licenses/ 

http://www.badriseshadri.in/
http://maattru.com/
http://www.kaniyam.com/
http://blog.ravidreams.net/
http://www.freetamilebooks.com/
http://creativecommons.org/licenses/


��க� எ�கைள ��வ�� �கவ�க�� ெதாட�� ெகா�ளலா�.

e-mail : FREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM 
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks 

G plus: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948 

 

ந��.

���

ேம���யவா� ஒ� ��ன�சைல உ�க���� ெத��த அைன��
எ��தாள�க���� அ��� அவ�க�ட���� அ�ம�ைய� ெப��க�.

���தா� அவ�கைள�� “Creative Commons License”-ஐ அவ�க�ைடய
வைலதள��� பய�ப��த� ெசா���க�.

கைட�யாக அவ�க� உ�க��� அ�ம� அ��� அ��������
��ன�சைலFREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM எ�� �கவ���
அ��� ைவ��க�. 

ஓ� எ��தாள� உ�கள� உ�கள� ேவ��ேகாைள ம���� ப�ச���
எ�ன ெச�வ�?

அவ�கைள�� அவ�கள� பைட��கைள�� அ�ப�ேய ����ட
ேவ���.

ஒ��ல��� அவ�க�ைடய ெசா�த �ய���� ����தக�
தயா���� எ�ண��ட இ����. ஆகேவ அவ�கைள நா� ����
���� ெதா�தர� ெச�ய� �டா�.

அவ�கைள அ�ப�ேய ������ அ��த��த எ��தாள�கைள
ேநா�� நம� �ய��ைய� ெதாடர ேவ���.

 

����தக�க� எ�வா� அைமய ேவ���?

ஒ�ெவா�வர� வைல�தள���� �ைற�தப�ச� ����கண���
ப��க� காண�ப��. அைவ வைக�ப��த�ப�ேடா அ�ல�
வைக�ப��த� படாமேலா இ����. 

https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
https://plus.google.com/communities/108817760492177970948


நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� �ர�� ஒ� ெபா�வான
தைல����� வைக�ப��� ����தக�களாக� தயா��கலா�. அ�வா�
வைக�ப��த�ப�� ����தக�கைள ப��-I ப��-II எ��� �ட
த��த�ேய ����� ெகா��கலா�. 

த���க ேவ��யைவக� யாைவ?

இன�, பா�ய� ம��� வ��ைற ேபா�றவ�ைற� ����
வைகயான ப��க� த���க�பட ேவ���. 

எ�கைள� ெதாட�� ெகா�வ� எ�ப�?

��க� ��வ�� �கவ�க�� எ�கைள� ெதாட�� ெகா�ளலா�. 

EMAIL : FREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM  

Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks  

Google Plus: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948  

இ���ட��� ஈ�ப���ளவ�க� யா�?

�� – http://freetamilebooks.com/meet-the-team/ 

 

SUPPORTED BY

க�ய� அற�க�டைள http://kaniyam.com/foundation  

 

https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
https://plus.google.com/communities/108817760492177970948
http://freetamilebooks.com/meet-the-team/
http://kaniyam.com/foundation


க�ய� அற�க�டைள

 

ெதாைல ேநா�� – Vision

த�� ெமா� ம��� இன����க� சா��த ெம��க�வள�க�,
க��க� ம��� அ���ெதா��க�, அைனவ����  க�ட�ற அ��க���
�ைட��� �ழ�

ப� இல��  – Mission

அ��ய� ம��� ச�க� ெபா�ளாதார வள����� ஒ�ப, த��
ெமா��� பய�பா� வள�வைத உ���ப���வ��, அைன�� அ���
ெதா��க��, வள�க�� க�ட�ற அ��க��� அைனவ����
�ைட�க�ெச�த��.

 

த�ேபாைதய ெசய�க�

க�ய� ���த� – http://kaniyam.com

��ேய��� காம�� உ�ைம�� இலவச த�� ����க� –
http://FreeTamilEbooks.com

 

http://kaniyam.com/
http://freetamilebooks.com/


க�ட�ற ெம�ெபா��க�

உைர ஒ� மா�� –  Text to Speech

எ���ண� – Optical Character Recognition

����ல���கான எ���ண�

����க� ���� க���� அ���த� – Send2Kindle

������யா��கான �� க��க�

����க� உ�வா��� க��

உைர ஒ� மா�� – இைணய ெசய�

ச�க இல��ய� – ஆ��ரா�� ெசய�

FreeTamilEbooks – ஆ��ரா�� ெசய�

FreeTamilEbooks – ஐஒஎ� ெசய�

WikisourceEbooksReportஇ��ய ெமா�க��ககான ����ல� ����க�
ப��ற�க� ப��ய�

FreeTamilEbooks.com – Download counter ����க� ப��ற�க� ப��ய�

 

அ��த ��ட�க�/ெம�ெபா��க�

 

��� �ல��� உ�ள ����கைள ப��ேநர/�� ேநர�
ப�யாள�க� �ல� �ைர�� �ைழ ����த�

�� ேநர �ரலைர ப�யம��� ப�ேவ� க�ட�ற ெம�ெபா��க�
உ�வா��த�

த�� NLP �கான ப���� ப�டைறக� நட��த�

க�ய� வாசக� வ�ட� உ�வா��த�



க�ட�ற ெம�ெபா��க�, ��ேய��� காம�� உ�ைம�� வள�கைள
உ�வா��பவ�கைள� க�ட��� ஊ����த�

க�ய� இத�� அ�க ப�க��பாள�கைள உ�வா��த�, ப���
அ��த�

���லா�க���� ஒ� இைணயதள ெசய�

எ���ண��� ஒ� இைணயதள ெசய�

த�� ஒ�ேயாைடக� உ�வா�� ெவ���த�

http://OpenStreetMap.org � உ�ள இட�, ெத�, ஊ� ெபய�கைள த�ழா�க�
ெச�த�

த��நா� ��வைத�� http://OpenStreetMap.org � வைரத�

�ழ�ைத� கைதகைள ஒ� வ��� வழ��த�

http://Ta.wiktionary.org ஐ ஒ���ப��� API �� ேதாதாக மா��த�

http://Ta.wiktionary.org �காக ஒ��ப�� ெச��� ெசய� உ�வா��த�

த�� எ���� �ைழ����� உ�வா��த�

த�� ேவ��ெசா� கா�� க�� உ�வா��த�

எ�லா http://FreeTamilEbooks.com ����கைள�� Google Play Books,
GoodReads.com � ஏ��த�

த�� த�ட�� க�க இைணய ெசய� உ�வா��த�

த�� எ�த�� ப��க�� க�ற இைணய ெசய� உ�வா��த� (
aamozish.com/Course_preface ேபால)

 

ேம�க�ட ��ட�க�, ெம�ெபா��கைள உ�வா�� ெசய�ப��த
உ�க� அைனவ�� ஆதர�� ேதைவ. உ�களா� எ�வாேற�� ப�க��க
இய�� எ�� உ�க� �வர�கைள  kaniyamfoundation@gmail.com ��
��ன�ச� அ����க�.

 

http://openstreetmap.org/
http://openstreetmap.org/
http://ta.wiktionary.org/
http://ta.wiktionary.org/
http://freetamilebooks.com/
mailto:kaniyamfoundation@gmail.com


ெவ��பைட�த�ைம

க�ய� அற�க�டைள�� ெசய�க�, ��ட�க�, ெம�ெபா��க�
யா�� அைனவ���� ெபா�வானதாக��, 100%
ெவ��பைட�த�ைம�ட�� இ����.இ�த இைண��� ெசய�கைள��,
இ�த இைண��� மாத அ��ைக, வர� ெசல� �வர�க�ட�� காணலா�.

க�ய� அற�க�டைள�� உ�வா�க�ப�� ெம�ெபா��க� யா��
க�ட�ற ெம�ெபா��களாக �ல �ர�ட�, GNU GPL, Apache, BSD, MIT, Mozilla
ஆ�ய உ�ைமக�� ஒ�றாக ெவ��ட�ப��. உ�வா�க�ப�� �ற
வள�க�, �ைக�பட�க�, ஒ��ேகா��க�, காெணா�க�, ����க�,
க��ைரக� யா�� யாவ�� ப���, பய�ப���� வைக�� ��ேய���
காம�� உ�ைம�� இ����.



ந�ெகாைட

உ�க� ந�ெகாைடக� த���கான க�ட�ற வள�கைள உ�வா���
ெசய�கைள �ற�த வைக�� �ைர�� ெச�ய ஊ������.

��வ�� வ��� கண��� உ�க� ந�ெகாைடகைள அ���, உடேன
�வர�கைள kaniyamfoundation@gmail.com �� ��ன�ச� அ����க�. 

Kaniyam Foundation
Account Number : 606 1010 100 502 79

Union Bank Of India
West Tambaram, Chennai

IFSC – UBIN0560618
Account Type : Current Account

 

UPI ெசய�க��கான QR Code

mailto:kaniyamfoundation@gmail.com


 

����: �ல UPI ெசய�க�� இ�த QR Code ேவைல ெச�யாம�
ேபாகலா�. அ�சமய� ேமேல உ�ள வ��� கண�� எ�, IFSC code ஐ
பய�ப��த��.

Note: Sometimes UPI does not work properly, in that case kindly use Account number
and IFSC code for internet banking.
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